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സന്്ിധാനംവിജനം;ജരവം്ധേ്ാനവ്മായിതമൽശാന്്ിമാർ
വിജ്നമ്്്യിരി
മൊടുുയം:ശരണമോഷങുുൾമുഴ
ങുുാലതുുരു"ഉതുുവകാെതു്ു'ജ
പവംുധയുാനവുമായിശബരീശലന
മനസിൽധയുാനിചുുുകഴിയുകയാ
ണുശബരിമെയിലെമമൽശാനുുി
മാർ.ലൊവിഡു19എനുുമഹാമാരി
മോകലതുുആശകുുയിൊകുുിയി
ലലുുകുുിൽഇനു്ുആറാംഉതുുവമാ
യിരുനുുു.ഉതുുവബെിയുൾലപുുലെ
തപുമതുയകചെങുുുകൾേർശികുുാൻ
ആയിരങുുൾസനുുിധാനതുുുനിറ
യുനുുേിവസങുുളിലോനു്ു.ഇനുുി
മപുുൾസനുുിധാനംവിജനം.വെി
യനെപുുനുുൽശുനയും.
ശബരിമെമമൽശാനുുിഎ.ലക.

സുധീർനമുുുതിരി,മാളികപുുുറം
മമൽശാനുുിഎം.എസ.്പരമമശവുര
ൻനമുുുതിരി,രണുുുസഹായിമാർ,
മേവസവുംഗാർഡ,ുവാചുുർ,ലൊെീ
സ,്വനംവകുപു്ുഉമേുോഗസുുർ,ഇ
തരസംസുുാനങുുളിൽനിലനുുതുുി
യഏതാനംുനിർമാണലതുുഴിൊ
ളികൾ...ഉതുുവതുുിരകുുിൽഅമ
മരണുുസനുുിധാനതുുിമപുുൾഇവ
ർമാതതും.തികഞുുശാനുുതലയമു
റിചു്ുഇെയകുുുുകാെിലുുുശബുുങുു
ളംു.
മുനുുുേിവസംമുൻപുവെിയന

െപുുനുുെിൽഒറുുയാലനതുുി.അതി
നുമുൻലൊരുകടുവവനുുിരുനുു
തുകയുാമറയിൽപതിഞുുു.പതി
ലനടുുാംപെികുുുതാലഴമാതതുമമപു
കുുാവനതുുിലുുുഉെമകലളതുുു.എ
കുുിലംുരാതതുിഏഴരമോലെമമൽ

ശാനുുിമാരുൾലപുുലെഎലുുാവരംുമു
റികുുുളുുിൽകയറംു.
ആയിരങുുളിലോരുവനുആയു

സിലോരികുുൽമാതതുംെഭികുുുനുു
അപുർവഭാഗയുവംുഅനുതഗുഹവു
ലോലകുുയാണുശബരീശസനുുിധാ
നതുുുമമൽശാനുുിയാകുകഎനുു
ത.ുഅതുുരലോരുകാെതു്ുഈദു
രിതലമതുുിയതിൽവിഷമമുമടുു
എനുുമോേയുതുുിനു""എലുുാംഅറി

യുനുുഅയുുപുുലോപുുംകഴിയുമപുു
ൾഎനുുിനുവിഷമ''ലമനു്ുമറുപെി
പറയുനുുുഇരുമമൽശാനുുിമാരംു.
""ഉതുുവംമാറുുിവചുുുലവമനുുയു

ളുുു.ഭകുുർകുുുേർശനംഅനുവ
േികുുുനുുിലലുുകുുിലംുമാസപുജകൾ
ലകുുനുുുംമുെകുുമിലുു.വിഷുവിനംു
നെതുറകുുും.''-ശബരിമെമമൽശാ
നുുിഎ.ലക.സുധീർനമുുുതിരിപ
റയുനുുു.ഞങുുളുലെേിനചരയുകലള

ലുുാംപതിവുമൊലെ.ജപതുുിനംു
ധയുാനതുുിനംുപറുുിയഅനുുരീ
കുും-അമദുുഹംപറഞുുു.
വയുാഴതുുിലുുുമുനുുുരാശികൾ

ഒമരവർഷംവനുുാൽഫെംമഹാ
ദുരനുുങുുളാലണനുുുപറയുനുുു
മജുോതിഷപണുുിതൻകുെിയായ
മാളികപുുറംമമൽശാനുുിപരമമശവു
രൻനമുുുതിരി.അഗുുിമാരുത
മോഗവംുവസുനുുരാമോഗവു

മാണിമപുുൾ.ദുരിതവംുസാമുു
തുുികതപുതിസനുുികളുലോലകുു
അതിലുുുഭാഗം.ഈമഹാമാരിയി
ൽനിനുുുമോകലതുുരകുുികുുാ
ൻഅയുുപുുസവുാമിമോടുതപുാർഥി
കുുുക.ഗായതതുീമതനുുുംഅകുുരെ
കുും(24െകുും)തവണജപിചുു്
അയുുപുുനുലനയുുഭിമഷകംലചയുുാ
നുളുുതപുാർഥനകളിൊണുതാനംു
ശബരിമെമമൽശാനുുിയംുസഹ
പുജാരിമാരുലമനുുുംപരമമശവുര
ൻനമുുുതിരി.
ശബരിമെയിലെതിരകുുുകണ

കുുിലെടുകുുുമപുുൾതങുുളുലെചു
മതെകൾപുർതുുിയാകുുുനുുതു
ൊമാസതുുിൽലനയു്ുഅഭിമഷകം
ലചയുുാലമനുുാണുകരുതിയിരുനുു

ത.ുഇമപുുൾകുടുതൽസമയമുണുു
മലു.ുചിങുുമാസതുുിൽതലനുുജ
പംപുർതുുിയാമയകുുാലമനുുുംഅ
മദുുഹം.
അെചുുുപുടുുൽതപുഖയുാപിലചുുകുുി

ലംുതതകുാെംആവശയുതുുിനുളുു
അരിയംുഭകുുുയവസത്ുകുുളുലോ
ലകുുയുണു്ുസനുുിധാനതു്ു.എനുുാ
ൽ,പചുുകുുറികലോലകുുതീർനുുു.
പയറംുകെെയംുമൊലുളുുവലോ
ലകുുയാണുഇമപുുൾആതശുയം.ഇ
കുുാരയുംഅറിയിചുുിടുുുണു്ു.മേവസവും
മോർഡിൽനിനു്ുകവകാലതഎ
ലുുാംഎതുുികുുും.അതുുരംകാരയു
ങുുളിലെലുുാംവെിയപിനുുുണയു
ണു്ുമേവസവുംമോർഡിൽനിലനുു
നുുുംപറയുനുുു,ഇരുവരംു.

ക്റിപ്്ടിയിൽമദയ്ത്്ിന്പറ്്്്
ലൊചുുി:സംസുുാനതു്ുമേയുാ
സകുുിയുളുുവർകു്ുമോകറുുു
റുലെകുറിപുുെിയിൽമേയുംനൽ
കാനുളുുസർകുുാർഉതുുരവു
കഹമകുുെതിമസുുുുലചയതു.ു
മേയുാസകുുിയുളുുവർകു്ുമരു
നുുായിമേയുംനൽകിയാൽഎ
ങുുലനആസകുുികുറയുലമ
നുുുംമോകറുുുർമാരാണുമോ
ഗികൾകു്ുഎനുുുചികിതുുയാ
ണുനൽമകണുുലതനുുുതീരുമാ
നിമകുുണുുലതനുുുംചുണുുികുുാ
ടുുിമുനുുാഴചുമതുുയകുുുാണു
കഹമകുുെതിസർകുുാർഉ
തുുരവുമസുുുുലചയതുത.ുകുറി
പുുെിനൽകിലലുുനു്ുമോകറുുുർ
മാർഅറിയിചുുിടുുുണു്ു.ഈസാ
ഹചരയുതുുിൽസർകുുാർഉതുു
രവുലൊണു്ുഎനുുാണുതപു
മോജനമുളുുലതനുുുംമൊെ
തിമോേിചുുു.

അമതസമയം,ഈമോ
കഡുൗണകാെഘടുുതുുിൽമ
േയുാസകുുിയുലെെകുുണങുു
ൾകാണികുുുനുുവർകു്ുമരു
നുുായിനൽകാനുളുുതീരുമാ
നലതുുനയുായീകരിചുുുളുുവാേ
ങുുളാണുസർകുുാർഉയർതുുി
യത.ു
മേയുംകുറിപുുെിയിൽഎഴു

തിനൽകാൻമോകറുുുർമാ
മോടുആവശയുലപുുടുുിടുുിലുു.മേയുാ
സകുുിയുളുുവരാലണനു്ുകു
റിപുുെിനൽകണലമനു്ുനിർബ
നുുിചുുിടുുിലലുുനുുുംസർകുുാർ
മൊെതിയിൽഅറിയിചുുു.
മോകറുുുർമാർമേയുാസകുുിയു
ളുുവലരനു്ുസാകുുുയലപുുടുതുുി
യാൽഇനുുലെമുതൽമേയും
വീടുകളിൽഎതുുിചുുുനൽകാ
നായിരുനുുുസർകുുാർതീരു
മാനം.

സനുുിധാനതു്ുമാളിേപുുുേംകകുുനതുതുുിനുസമീപംനപുകതുയേംതയാോകുുിയഭുമിയിൽൈബരിമലകമൽൈാതുുി
എ.പേ.സുധീർനമുുുതിരിയംു മാളിേപുുുേം കമൽൈാതുുിഎം.എസ.്പരകമൈവുരൻനമുുുതിരിയംു കെർനുുു
പനൽവിതു്ുവിതയകുുുുനുുു.

പപ്ളയംവന്്ാലം്പ്ത്്രിമ്ടങ്്ില്്,
സന്്ിധാനത്്്വിത്്്വിതച്്്
മൊടുുയം:ശബരീശലുുുനിറപുതുുരിചുുെങുുുകൾകുുായിസനുുിധാന
തുുുവിതുുുവിതചുുു.ശബരിമെ,മാളികപുുുറംമമൽശാനുുിമാരംുമേവ
സവുംജീവനകുുാരംുമചർനുുാണുസനുുിധാനതു്ുമാളികപുുറംമകുുതതു
തുുിനുസമീപലതുുപാൊഴിഗസു്ുുുഹൗസിനടുതു്ുലനലു്ുവിതചുുത.ുചി
ങുുമാസതുുിൊണുനിറപുതുുരിചെങുുുകൾപതിവ.ു2018ൽതപുളയം
മുെംപമുുനിറലഞുുഴുകിയമപുുൾനിറപുതുുരിചെങുുുകൾകുുായി
കതിർകുുറുുകലളതുുികുുാൻഏലറതപുതിബനുുങുുൾമനരിടുുിരുനുുു.
തെുാകറുുുർുുകതുഡവർപമുുാവാെിആറാടുുുകയംപാെമുടുുിൽുുബിനുവംു

സഹായിതുൊപുുളുുിസവുമേശിമോബിമോസംുഅനു്ുഅതിസാഹ
സികമായിപമുുാനേിനീനുുികുുെനുുാണുകതിർകുുറുുകൾഎതുുിചുുത.ു
ഈസാഹചരയുതുുിൊണുഇനിതപുളയംവനുുാലംുനിറപുതുുരിനിമവ
േയുംമുെങുുരുലതനുുതീരുമാനതുുിൽസനുുിധാനതു്ുവിതുുുവിതചുുത.ു

ഇന്്്പോദിയക്ട
വിഡിപോസപദ്ശ്ം
നയുുഡൽഹി:രാജയുലതുുജനങുുൾ
കു്ുതപുധാനമതനുുുിനമരതദുുുമോേിയു
ലെവിഡിമോസമദുുശംഇനു്ു.രാവി
ലെഒമുുതിനുജനങുുൾകുുായിലച
റിയവിഡിമോസമദുുശംലഷയർ
ലചയുുുലമനു്ുതപുധാനമതനുുുിെവുീറു്ുലച
യതു.ുസമദുുശതുുിലുുുവിഷയംഎ
ലനുുനുുുലവളിലപുുടുതുുിയിടുുിലുു.
മോകു്ുഡൗണസംബനുുിചുുാവംു
ഇലതനുുാണുനിഗമനം.

വീട്്ികൊത്ങ്്്ന്്്"േക്തിപൊകം'
നയുുഡൽഹി:ലൊവിഡു19
മോഗംഇനിയംുനിയതനുുുണ
തുുിലോതുങുുാലതആശകുുപ
രതുുുമപുുൾമോകജനസം
ഖയുയുലെപകുതിമോളംജന
ങുുൾവീടുകളിമെലകുുതുങുുി.
390മൊെിആളുകൾഅെചുുു
പുടുുലുൾലപുുലെനെപെികളുലെ
ഭാഗമായിവീടുകളിമെകുുുചു
രുങുുിലയനുുാണുവാർതുുാഏ
ജൻസിഎഎഫപുിയുലെറി
മപുുർടു്ു.780മൊെിയാണുആ
ലകജനസംഖയു.
അമതസമയം,മോകലോടുുാ

ലക9.41െകുുംമപരിമെകുുു
മോഗംപെർനുുു.മരണസംഖയു
47,000ആയിഉയർനുുു.സല്പ
യുനിൽമരണംപതിനായിരം
കെനുുു.യുഎസിൽ2.6െകുു
മാണുമോഗബാധിതർ.
5,000മെലറമപർമരിചുുു.
അമതസമയം,ഇനുുുയയിൽ

അെചുുുപുടുുൽഒമുുതുേിവസം
പിനുുിടുമപുുൾമോഗബാധിത
രുലെഎണുും2,360ആയികു
തിചുുുയർനുുു.53മപർമരിചുുു.
ഇനുുലെമാതതും14മപർകുുാ
ണുജീവഹാനി.ഡൽഹിയി
ലെതബുെീഗുസമമുുളനതുുിൽ
പലകുുടുതുുവരാണുഇനുുലെ
റിമപുുർടു്ുലചയതു386മോഗ

ബാധിതരിൽഭുരിപകുുവംു.മ
രിചുുവരിലംുഇവരുണു്ു.
പുതിയസാഹചരയുതുുിൽ

ലൊവിഡുമകസുകൾജിലുുാത
െതുുിൽതലനുുകകകാരയും
ലചയുുണലമനു്ുആമോഗയുമ
തനുുുാെയമോയിു്ുുലസതകുടുുറി
െവഅഗർവാൾനിർമേശിചുുു.
തബുെീഗുസമമുുളനതുുിൽപ
ലകുുടുതുു1,360വിമേശികൾഉ
ൾലപുുലെ9,000മപലരകവുാറ
കുുുൻലചയതുിടുുുണു്ു.

390 പൊടിപേർവീട്കളിൽ
കൊവിഡ്മരണം47,000
9.41 ലക്്ംരോഗബാധിതർ
ഇന്്്യയിൽ2,360 രേർക്്്രോഗം
മരണം53

ഒരേമനസ,്ഒരേലക്്്യം
പര്തയ്േകതേഖകൻ
തിരുവനനുുപുരം:ലൊവിഡു
തപുതിമോധതുുിൽഒമരമന
മോലെനീങുുാൻതപുധാനമ
തനുുുിനമരതദുുുമോേിയംുമുഖയുമ
തനുുുിപിണറായിവിജയനംുന
െതുുിയവിഡിമോമൊണഫ
റൻസിൽതീരുമാനം.രാജയു
ലതുുടുുാലകബാധകമാകുനുു
തപുതിമോധതപുവർതുുനങുുൾ
രുപീകരികുുണലമനുുമോേി
യുലെനിർമേശതപുകാരംഇനുുു
തലനുുമകരളതുുിൽവിേഗധു
സമിതിരുപീകരികുുുലമനുുു
മുഖയുമതനുുുിവയുകുുമാകുുി.സമി
തിയുലെനിർമേശങുുൾതപുധാ
നമതനുുുികു്ുകകമാറംു.21േിവ
സലതുുമോകു്ുഡൗണിനു
മശഷമുളുുലൊവിഡുതപുതി
മോധതുുിനുഏകീകുതമാന
േണുുവംുലൊതുവായസത്െുാറുു
ജിയംുമവണലമനുുാണുമോ
േിചുണുുികുുാടുുിയത.ു
മകരളതുുിലുുുആവശയുങുു

ൾചർചുുയിൽതപുധാനമതനുുുി
യുലെതശുദുുയിൽലപുുടുതുുിലയ
നുുുപിണറായിവയുകുുമാകുുി.
അമദുുഹംനിർമേശിചുുകാരയു
ങുുളിൽപെതംുമകരളതുുിൽ
ഇതിമോെകംലചയതുിടുുുണു്ു.മ
റുുുചിെപുതിയനിർമേശങുു

ൾഉെനെിനെപുുാകുുും.സനുു
ദുുതപുവർതുുകരായിനിെവി
ലെഎൻസിസി,എൻഎസഎ്
സ്തപുവർതുുകലരഉൾലപുുടു
തുുണലമനുുതപുധാനമതനുുുിയു
ലെനിർമേശംസവുീകരികുുും.
അഞുുുവർഷതുുിനിലെഎൻ
സിസിയംുഎൻഎസഎ്സംു
വിടുുവലരയംുഉൾലപുുടുതുുും.
സനുുദുുസംഘെനകലളഉൾ
ലപുുടുതുുികതുകസിസ്മാലന
ജലുമു്ുുലസുുുർരുപീകരികുു
ണലമനുുനിർമേശവംുമകരള
തുുിൽനെപുുാകുുും.
വിമേശങുുളിൽലൊമോണ

മുെമലുുാലതമരിചുുഇനുുുയകുുാ
രുലെമുതമേഹങുുൾനാടുുിലെ
തുുികുുാൻസൗകരയുംമവണ
ലമനു്ുതപുധാനമതനുുുിമോടുആ
വശയുലപുുടുുു.ഇകുുാരയുതുുിൽ
എംബസികമോടുമാതതുമലുു,രാ
ഷ്തെുതുുെവൻമാമോടുതലനുു
അഭയുർഥനനെതുുാലമനു്ുഅ
മദുുഹംഅറിയിചുുു.
മോകലമമുുാടുമുളുുമെയാ

ളികളുലെസുരകുുയകുുുായിഇ
െലപെണം,തപുവാസികൾകു്ു
കവുാറകുുുനുഎംബസിസ
ഹായംനൽകണം,വിമേശങുു
ളിലെമെയാളിനഴസുുമാർകു്ു
സുരകുുാസംവിധാനംഏർ

ലപുുടുതുുണംതുെങുുിയആവ
ശയുങുുളംുമുമനുുടുുുവചുുു-മു
ഖയുമതനുുുിചുണുുികുുാടുുി.
മോകഡുൗണിനുമശഷംഇ

തരസംസുുാനലൊഴിൊളിക
ൾകു്ുഅവരവരുലെനാടുുിമെ
കുുുമൊകാൻഅവസരലോ
രുകുുണം,സംസുുാനാനുുരച
രകുുുനീകുുംഉറപുുുവരുതുു
ണം,തപുമതുയകലൊവിഡുആ
ശുപതതുികൾുുതുെങുുാൻുുദുര
നുുനിവാരണനിധിഉപമോ
ഗികുുാൻുുഅനുവാേംനൽുുക
ണം,കുടുതൽതസുവപരിമോ
ധനാമകതദുുുങുുൾഅനുവേി
കുുണം.റാപിഡുലെസുുുുിനുളുു

കിറുുുകൾമോമകുുങുുിൽനി
നു്ുഎതുുികുുാൻസഹായം
മവണംതുെങുുിയആവശയുങുു
ളംുതപുധാനമതനുുുിമോടുനുുയി
ചുുു.അനുഭാവപുർണമായനെ
പെിയുണുുാകുലമനുുാണുതപു
തീകുു-മുഖയുമതനുുുിവാർതുുാ
സമമുുളനതുുിൽപറഞുുു.
മോഗികളുലെഎണുുതുുിൽുു

മുൻുുപിൊലണകുുിലംുമകരള
തുുിൽുുമരണനിരകു്ുകുറവാ
ണുഎനുുതുതശുമദുുയമാലണ
നു്ുആമുഖസംഭാഷണതുുിൽുു
മകതദുുുആമോഗയുലസതകുടുുറി
ലക.സുജാതറാവുഅഭിതപുായ
ലപുുടുുു.

മറുുുവിവിധമുഖയുമതനുുുിമാരു
മായംുതപുധാനമതനുുുിവിഡി
ലോമൊണഫറൻസിലുലെ
സംസാരിചുുു.ലൊവിഡുമുെം
ജീവൻനഷുുലപുുടുനുുതുപരമാ
വധികുറചുുുലൊണുുുവരികഎ
നുുതാവണംലൊതുെകുുുയം.പ
രിമോധന,കലണുുതുുൽ,ഐ
ലോമെഷൻ,കവുാറകുുുൻ
എനുുിവയിൽയുദുുകാൊെി
സുുാനതുുിലുളുുതപുവർതുുന
ങുുൾവരംുആഴചുകളിലുണുുാ
വണം.മോടു്ുസമ്ൊടുുുകൾതി
രിചുുറിഞു്ുഅവമകതദുുുീകരിചുുു
ളുുതപുവർതുുനങുുൾമവണം-
അമദുുഹംനിർമേശിചുുു.

മോദി-പിണറായിപപ്ഖയ്ാപനം

നപുധാനമനതുുുിനകരനദുുുകോദിവിഡികോകോൺഫേൻസിങുുിലുപടമുഖയുമനതുുുി പിണോയിവിജയനു
മായിെർചുുനടതുുുനുുു.ആകോഗയുമനതുുുിപേ.പേ.പൈലജ,െീഫുപസനേുടുുേികോംകോസ്തുടങുുിയ
വർസമീപം.

എട്്്ജില്്കൾഹോട്്്സഹ്ോട്്്കൾ
ലകാചുുി:ഡൽഹിനിസാമുദുുീനിലെതബുെീഗു
സമമുുളതുുിൽുുപലകുുടുതുു300മെലറമപുുർുു
മകരളതുുിൽുുതിരിലചുുതുുിലയനുുുലതളി
ഞുുമതാലെമകതദുുുസർുുകുുാരിലുുുപരിമശാ
ധനയിൽുസംസുുാനലതുുഎടുുുജിലുുകൾുു
ലകാവിഡു19മഹാടുു്സമ്പാടുുുകളായിമാറി.
മകതദുുുസർുുകുുാർുുആേയുംനെതുുിയപരിമശാ
ധനയിൽുുമകരളതുുിൽുുനിനുു്രണുു്ജിലുുക
ലളയാണുമരാഗസാധയുതഏലറയുളുുമഹാടുു്
സമ്പാടുുുകളായിതപുഖയുാപിചുുിരുനുുത-ുലകാ
വിഡുബാധഏറുുവംുആേയുംറിമപുാുർുുടുു്ലച
യതുപതുുനംതിടുുയംുഏറുുവംുഅധികം
ആളുകൾുുകുു്മരാഗബാധഉണുുായകാസ
ർുുമഗാഡംു.

എനുുാൽുുതബുെീഗുസമമുുളനതുുിൽുുപ
ലകുുടുതുുആളുകൾുുജനങുുളുമായികുടുത
ൽുുഇെപഴകിയതായികണുുതിലനതുെർനുുാ
ണുരാജയുതു്ുമഹാടു്ുസമ്പാടുുുകൾുുപുനർനി
ശുുയികുുലപുുടുുത.ുതിരുവനനുുപുരം,എറണാ
കുളം,തുശുർുു,മെപുുുറം,മകാഴിമകുാുട,ുക
ണുുുർുുഎനുുിവയാണുപുതുതായിെിസു്ുുുലച
യുുലപുുജിലുുകൾ.
മൊകു്ുഡൗണുുകാെവാവധികഴിഞുുാ

ലംുഇതുുരംതപുമതുയകമമഖെകളിൽുുകുടുത
ൽുുതശുദുുമയാടുകുെിയനെപെികളാവംുഉണുുാ
വുക.നിയതനുുുണങുുളിൽുുഇളവുവരുതുുുനുു
തംുവിേഗധുസമിതിയുലെനിർുുമേശംഅനു
സരിചുുായിരികുുും.

ഗർഭിണി
അടക്്ം
21പേർക്്്
കൊവിഡ്
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
തു്ുഇനുുലെലൊലുുതുുുനി
നുുുളുുഗർഭിണികുുുംഡൽ
ഹിനിസാമുദുുീനിലെതബുെീ
ഗുസമമുുളനതുുിൽപലകുുടു
തുുരണുുുമപർകുുുംഉൾലപുു
ലെ21മപർുുകു്ുലൊവിഡു19
സുുിരീകരിചുുു.കാസർുുമോഡു
ജിലുുയിൽുുനിനു്ുഎടുുുമപ
ർുുകുുുംഇടുകുുിജിലുുയിൽുുനി
നു്ുഅഞുുുമപർുുകുുുംലൊലുും
ജിലുുയിൽുുനിനുുുളുുരണുുുമപ
ർുുകുുുംതിരുവനനുുപുരം,പ
തുുനംതിടുു,തുശുർ,മെപുുുറം,
മൊഴിമകുുട,ുകണുുുർുുജിലുുക
ളിൽുുനിനുുുംഓമോരുതുു
ർുുകു്ുവീതവംു.
ഇവരിൽുുഒമുുതുമപർുുവിമേ

ശതുുുനിനുുുംരണുുുമപർുുനി
സാമുദുുീനിൽുുനിനുുുംഒരാൾുു
ഗുജറാതുുിൽുുനിനുുുംവനുുവ
രാണ.ുനിസാമുദുുീൻസമമുുള
നതുുിൽസംസുുാനതുുുനി
നു്ുപലകുുടുതുുതു157മപർ.
എലുുാജിലുുകളിൽനിനുുുമുളുു
ഇവർആശുപതതുികളിലംുവീ
ടുകളിലംുനിരീകുുണതുുിൊ
ണ.ുഒമുുതുമപർുുകു്ുസമുു
ർുുകുുതുുിലുലെയാണുമോഗം
ബാധിചുുത.ു
മകരളതുുിൽുുആലക286

മപർുുകുുാണുഇതുവലരമോഗ
ബാധസുുിരീകരിചുുത.ുനിെവി
ൽുു256മപർവിവിധആശുപ
തതുികളിൽുുചികിതുുയിലുണു്ു.
ഇനുുലെതിരുവനനുുപുരം,മ
െപുുുറംജിലുുകളിൽുുചികിതുു
യിൊയിരുനുുഓമോരുതുുരു
ലെവീതംപരിമോധനാഫെം
ലനഗറുുീവായി.28മപർുുമോഗ
മുകുുിമനെിആശുപതതുിവിടുുു.
1,65,934മപർുുനിരീകുുണതുുി
ൊണ.ുഇവരിൽുു1,65,291മപർുു
വീടുകളിലംു643മപർുുആശു
പതതുികളിമാണ.ു145മപലരഇ
നുുലെആശുപതതുികളിൽുുതപു
മവശിപുുിചുുു.

നിറയുനുുപരുതീകുുകളോടെ..! പൊതുവിതരണകേനദുുുങുുൾവഴികേഷൻോർഡുഉടമേൾകു്ുസൗജനയുമായിവിതരണം
പെയുുാനുളുു17ഇനങുുളടങുുിയസർകുുാരിപുുുഭകുുുയധാനയുേിറുുുേളുപടപായകുുുിങുഎേണാകുളംസപലുുകോഓഫിസ്കോഡൗണി
ൽനരുുതഗതിയിൽപുകോഗമികുുുനുുു. മനുടെലുുി
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കോഴിക്ക്ട്ട്രഷറിയിൽഹപൻഷൻവാങ്്ാഹെത്്ിയവർ

തൊഴിതക്്ട:്മലപ്്്റം,തൊഴി
ത്ക്ട്ജില്്െളിൽഒരാൾക്്്
ക്ടികൊവിഡ്സ്്ിരീെരിച്്്.
തൊഴിത്ക്ട് ജില്്യിൽ്് തൊ
വിഡ്19സ്്ിരീെരിച്്25ൊര
നായയ്വാവ്മാർ്്ച്്്18ന്ള്്
എയർ്്ഇന്്്യവിമാനത്്ിൽ്്(AI
938)ദ്ബായിൽ്്നിന്്്ംെരി
പ്്്ർ്്അന്്ാരാപഷ്്്വിമാനത്്ാ
വളത്്ിൽ്്രാപേ്ി എട്്ിന് എ
ത്്്െയം്രാപേ്ി9മണിതോ
കടസവ്ന്്ംവാഹനത്്ിൽ്്തൊ
ഴിതക്്ട്ള്്വീട്്ിതലക്്്യാപേ്
േിരിക്ു െയം്കേയത്്11മണി
തോകടവീട്്ികലത്്ി.ക്േയ്മാ
യിഐകോതലഷനിൽ്് െഴി
യ്ന്്ിനികടമാർ്്ച്്്31ന്തോ
ൺ്്മ്ഖാന്്ിരംേിവതസനനട

ത്്ാറ്ള്്ആതോഗയ്പരിതോ
ധനക്്്ികട തോഗലക്്ണങ്്
ൾ്് െകണ്്ത്്ിയേികനത്്്ട
ർ്്ന്്് ആതോഗയ്പപ്വർ്്ത്്െർ്്
പെ്മീെരിച്്ആംബ്ലൻ്്സിൽ്്
ഉച്്ക്്്1.30ഓകടതൊഴിതക്്
ട് കമരിക്്ൽ്് തൊകതളജിൽ്്
എത്്ിച്്് അവികട നിന്്്ം
ഐകോതലഷൻ്് വാർ്്രിതല
ക്്് മാറ്്ി.മലപ്്്റം ജില്്യികല
കപരിന്്ൽ്്മണ്്ക്്ട്ത്്്െീഴാ
റ്്്ർ്്പ്ന്്ാനംൊരിയമാട്സവ്
തേശിയായ 85 ൊരനാണ്
വവറസ് ബാധ. ഇയാൾ്് മ
തഞ്്രിഗവ.കമരിക്്ൽ്്തൊ
കളജ് ആശ്പപേ്ിയിൽ്് ഐ
കോതലഷനിലാണ.്ഇതോകട
ജില്്യിൽ്് വവറസ് ബാധ

സ്്ിരീെരിച്്വര്കടഎണ്്ം12
ആയി.മാർ്്ച്്് 11 ന് ഉംറ െഴി
ക്ഞ്ത്്ിയ മെൻ്് ഇതദ്്ഹ
കത്്സദ്്ർ്്ശിക്്്െയം്അട്
ത്്്ഇടപഴക്െയം്കേയേ്ി
ര്ന്്്.മാർ്്ച്്്26ന്പനിയം്ച്
മയം്അന്ഭവകപ്്ട്്േികനത്
ടർ്്ന്്്രാവികല10മണിക്്്പട്്ി
ക്്ാട്സിറ്്ിആശ്പപേ്ിയിൽ്്
േിെിത്്കക്്ത്്ിച്്്. മര്ന്്്
വാങ്്ിഉച്്യക്്്്ഒര്മണിതോ
കടവീട്്ിതലക്്്മടങ്്ി.മാർ്്ച്്്28
ന്രാവികല10മണിക്്്വീണ്്്ം
പട്്ിക്്ാട്സിറ്്ിആശ്പപേ്ിയി
കലത്്ിഇൻ്്ജക്്കനട്ത്്്വീ
ട്്ിതലക്്്മടങ്്ി.രാപേ്ി8.30ന്
ആക്്പ്്റപ്്ികലപഞ്്ായത്്്
ഓഫീസിനട്ത്്്ള്്സവ്ൊരയ്

ക്്ിനിക്്ിൽ്് എത്്ി വാഹന
ത്്ിന്ള്്ിൽ്്കവച്്്േകന്്ഇ
ൻ്്ജക്്ൻ്്എട്ത്്്മടങ്്ി.29
നം്30നം്രാവികല9.30നം്
രാപേ്ി8.30നം്ആക്്പ്്റപ്്ി
കലസവ്ൊരയ്ക്്ിനിക്്ിന്മ്
ന്്ികലത്്ി വാഹനത്്ിലിര്
ന്്്ഇൻ്്ജക്്കനട്ത്്്.31ന്
രാവികല9.30നം്ഇതേരീേി
യിൽ്്ആക്്പ്്റപ്്ികല ക്്ിനി
ക്്ിൽ്്നിന്്്ഇൻ്്ജക്്ൻ്്എട്
ത്്്വീട്്ിതലക്്്മടങ്്ി.മാർ്്ച്്്
31ന്രാപേ്ിഏഴ്മണിക്്്ക്്ീ
ണംഅന്ഭവകപ്്ട്്േികനത്ട
ർ്്ന്്്പട്്ിക്്ാട്സിറ്്ിആശ്പ
പേ്ിയികലത്്ി പരിതോധന
ക്്ായി രക്്കമട്ത്്്. കപരി
ന്്ൽ്്മണ്്അൽ്്ശിഫആശ്പ

പേ്ിയിലാണ്രക്്പരിതോധ
നനടന്്ത.്രാപേ്ി11മണിക്്്
കപരിന്്ൽ്്മണ്് എം.ഇ.എസ്
കമരിക്്ൽ്്തൊകളജിൽ്്െിട
ത്്ിേിെിത്്ക്്്വിതധയനാ
ക്്ി. ഏപപ്ിൽ്് ഒന്്ിന് പ്ല
ർ്്കച്്3.30ന്മതഞ്്രിഗവ.കമ
രിക്്ൽ്് തൊകളജ് ആശ്പ
പേ്ിയികല ഐകോതലഷൻ്്
വാർ്്രിതലക്്്മാറ്്ി.വവറസ്
ബാധിേകനപരിേരിച്്തപരമ
െൻ്്, വവറസ് ബാധിേക്്്
ഭാരയ്,ഉംറെഴിക്ഞ്ത്്ിയമ
െൻ്്,ഭാരയ്,രണ്്്മക്്ൾ്്എന്്ി
വർ്്ക്്്മതഞ്്രിഗവ.കമരിക്്
ൽ്്തൊകളജ്ആശ്പപേ്ിയിൽ്്
പപ്തേ്യെനിരീക്്ണംആരംഭി
ച്്ിട്്്ണ്്്.

മലപ്്്റത്്്ംകോഴിക്ക്ട്ം
ഒരാൾക്്്ക്ടികോവിഡ്

കിറൃൃൃകളൃൃവിതരണം
കെയൃതൃ
തപരാപപ്്്:തൊവിഡ്19തോക്്്
രൗൺ്്പപ്ഖയ്ാപിച്്സാഹേരയ്
ത്്ിൽ്് ബികജപി തേശിയ തന
േയ്േവ്ത്്ിക്്്ആഹവ്ാന മന്
സരിച്്്ദ്രിേത്്ിൽ്്െഴിയ്ന്്
വർ്്ക്്്ബികജപിപപ്വർ്്ത്്െർ്്
കേറ്വണ്്്രിൽ്് െിറ്്്െൾ്് വി
േരണം കേയത്.് കേറ്വണ്്്
രികലവിവിധഭാഗങ്്ളികലഅ
റ്പേിലധിെം ക്ടം്ബങ്്
ൾ്്ക്്ാണ് െിറ്്്െൾ്് വിേരണ
ണം കേയേ്ത.് കേറ്വണ്്്രി
ൽ്്നടന്്േടങ്്ിൽ്്ബികജപി
ജില്് ജനറൽ്് കസപെ്ട്്റി എം. 
തൊഹനൻ്് ഉദഘ്ാടനം കേ
യത്.്അരി,പഞ്്സാര,ോയ
കപ്്ടി,ഉപ്്്,സവാള,കവളികച്്
ണ്്,മ്ളക്കൊടി,െടലത്ടങ്്ി
യസാധനങ്്ൾ്്അടങ്്ിയോ
ണ്നതൊെിറ്്്.െർ്്ഷെതൊർ്്ച്്
സംസ്്ാനകസപെ്ട്്റികെ.കെ.
രജീഷ,് ടി.എം. ഹരിോസ,് ടി.
കെ. രജീഷ,്രി.കെ. മന,് ജി
തേഷ്കേറ്വണ്്്ർ്്എന്്ിവർ്്
സംബന്്ിച്്്.
പൃരഭാതഭകൃൃണവൃമായി
കോണിങൃപൃരകേഴൃസ്
ഫൃടൃകോളൃൃടീം
തപരാപപ്്് : തപരാപപ്്് െതല്്ട്
സികെജി തൊതളജിൽ്് രാവി
കലഫ്ട്്തോൾ്്െളിക്്ാൻ്്എ
ത്്്ന്്യ്വാക്്ള്കടക്ട്്ായമ്
യായതൊണിങ്പബ്തേഴ്സ്ഫ്
ടത്ോൾ്്ടീംോല്ക്്്ആശ്പ
പേ്ി രയാലിസിസ് കസക്്്റി
ൽ്്ഭക്്ണംനൽ്്െി.തൊവിഡ്
പപ്േിതോധത്്ിക്്് ഭാഗമായി
തോക്്് രൗൺ്് പപ്ധയാപിച്്
സാഹേരയ്ത്്ിലാണ്പപ്ഭാേഭ
ക്്ണം കൊട്ക്്ാൻ്് േിര്മാ
നിച്്ത.് തോഗിക്്്ംക്ട്്ിരിപ്്്
ക്്ാർ്്ക്്്ം ഭക്്ണംനൽ്്കം്.
തോക്്്രൗൺ്്െഴിയന്്ത്വ
കരഭക്്ണവിേരണംനടത്്്
കമന്്്ടീംഅംഗങ്്ൾ്്അറിയി
ച്്്.ഇന്്്ൊലത്്്മ്േൽ്്ഭക്്
ണംനൽ്്െിത്ടങ്്ി.തൊണിം
ഗ് പബ്തേഴ്സ് മാതനജർ്് രഞ്്്
തൊരക്്ണ്്ി ഭക്്ണം രയ്്ട്്ി
കനയ്സിന്വെമാറി.ഗിരിഷ്
തപരാപപ്്്,സാജ,്വി.കെ.രേി
ഷ,്ഇ.ഷാഹി,നൗഫൽ്്വഫൻ്്
തോൾ്്ഡ്കെ.എം.സ്രഎന്്ി
വർ്്പകക്്ട്ത്്്.
വിലകൃൃ്ലംഘിചൃൃവർൃൃകൃകൃതികര
കരൃതൽൃൃതടങൃൃൽൃൃഅറസ്ൃൃൃൃ
തേഞ്്ിപ്്ലം:തോക്്്രൗൺ്്
വിലക്്്ലംഘിച്്്അനാവശയ്മാ
യികേര്വിലിറങ്്യവകരതേ
ഞ്്ിപ്്ലം കൊലിസ് അറസ്്്്്
കേയത്.് പള്്ിക്്ൽ്് ബസാർ്്
സവ്തേശിഅത്്ാണിക്്ൽ്് മ്
ഹമ്്േിക്്്മെൻ്്മ്ഹമ്്ദ്ഷാ
ഫി(39),െട്ർ്്തേലപ്്റപ്്ത്്്
കഅബ്്്റസാഖിക്്്മെൻ്്കെ.
സിമ്ഹമ്്ദ്റാഷിദ്(20),നീറ
ങ്്ാട്്്കൊയേ്ീൻ്്ക്ട്്ിയ്കടമ
െൻ്്മ്നീർ്്(27),അപ്്ലവളവ്
ക്ന്്ത്്്േപദ്്്ക്്്മെൻ്്അജീ
ഷ്(35),തേതലപപ്്്തേല്പാടം
അബ്ബക്്റിക്്് മെൻ്് അ
ബ്്്ൽ്്റസാഖ്(41),എ.ആർ്്ന
ഗർ്്സവ്തേശിവഹതപ്ോസിക്്്
മെൻ്്അബ്്്ൽ്് വഹാബ് (31)
എന്്ിവകരയാണ്അറസ്്്്്കേ
യേ്ത.്െര്േൽ്്േടക്്ലിൽ്്കവ
ച്്ഇവകരപിന്്ീട്ബന്്്ക്്ള്
കടജാമയ്ത്്ിൽ്്വിട്്യച്്്
വീടൃൃിൽൃൃഅതിപൃകമിചൃൃൃ
കയറിയരരാതിയിൽൃൃകകസ്
തേഞ്്ിപ്്ലം:കൊതോണതോ
ഗഭീേിനിലനിൽ്്ക്്്ന്്േിനി
കടതോഗംപരത്്്ംവിധംവീട്്ി
ൽ്്അേിപെ്മിച്്്െറിയവർ്്കക്്
േികരകപാലീസ് തെസ.്കപര്
വള്്്ർ  സവ്തേശി െഴ്ങ്്്ം
തോട്്ത്്ിൽ്്തൊക്്റിക്്്മെ
ൻ്്കെ.ടിമ്ഹമ്്േിക്്്പരാേി
യിൽ്് തേഞ്്ിപ്്ലം കൊലിസ്
തെകസട്ത്്്ത.്മ്ന്്ിയ്ർ്്പാ
തറക്്ാവ് സ്വഹബ,് പാതറ
ക്്ാവ് ഫാറ്ഖ് ഉൾ്്കപ്്കട െ
ണ്്ാലറിയാവ്ന്്്രണ്്്തപതര
യം്ക്ടിപപ്േിതേർ്്ത്്്വീട്്ിൽ്്
അേിപെ്മിച്്് െയറിയേിനം്,
കൊതോണഭീേിപരത്്്ന്്ഗ്
ര്േരസാഹേരയ്കൊര്ക്്ിയ
േിന്മാണ്കൊലിസ് തെകസ
ട്ത്്ത.് പണമിടപാട് സംബ
ന്്ിച്്ാണ്തെസിലെകപ്്ട്്വർ്്
മ്ഹമ്്േിക്്് വീട്്ികലത്്ിയ
കേന്്ാണ് കൊലിസ് നൽ്്ക്
ന്്വിവരം.
വാഷ്നശിപൃൃിചൃൃൃ
തൊഴിതക്്ട:്എകവ്സസ്സ
ർക്്ിൾപാർട്്ിതേളന്്്ർപാല
ത്്്അരിപപ്മലയിൽനടത്്ി
യപരിതോധനയിൽോരായം
വാറ്്ാനായിേയ്്ാറാക്്ിയ110
ലിറ്്തോളംവാഷ്െകണ്്ത്്ിന
ശിപ്്ിച്്്.പരിതോധനക്്് എ
കവ്സസ് സർക്്ിൾ  ഇൻ
സക്പകറ്്്ർ എം സ്ഗ്ണൻ
തനത്േവ്ംനൽെി.സിവിൽഎ
കവ്സസ് ഓഫീസർമാരായ
ഷബീർ,തോതഗഷ് േപദ്്്,റിഷി
തക്്മാർ  വപ്രവർ മതോജ്
എന്്ിവർപകക്്ട്ത്്്.
ജനമമപൃതികൊലീസ്
ഭകൃൃൃയധാനൃയങൃൃളൃൃനൽൃൃകി
തപരാപപ്്് : തപരാപപ്്്ജനവമ
പേ്ി കൊലീസ് പാതലരിയികല
ക്നിതോട് ഇേരസംസ്്ാന
കോഴിലാളിെൾ്്ക്്് ഭക്്ണ
സാധനങ്്ൾ്്നൽ്്െി.പാതലരി
വിതല്്ജിൽ്്12തെപദ്്്ങ്്ളിലായി
മ്ന്്്തോളം അേിഥി കോഴി
ലാളിെളാണ്ള്്ത.്കോഴില്ട
മെള്കടയം്സന്്ദ്്സംഘട
നെള്കടയം്സഹായതത്്കട
യാണ്മിക്്തെപദ്്്ങ്്ളിലം്ഭ
ക്്ണവം്അടിസ്്ാനസൗെ
രയ്വ്കൊര്ക്്്ന്്ത.്

ക്റ്്്യാടി: കൊറാണപപ്േിതോ
ധപപ്വർത്്നത്്ിക്്്ഭാഗമാ
യിആവശയ്മായിവര്ന്്മ്ഖാ
വരണത്്ിക്്് ലഭയ്േ ക്റവ്
പരിഹരിക്്ാൻ എഐവവ
എഫ്ക്റ്്്യാടിമണ്്ലംെമ്്ിറ്്ി
യ്കടതനത്േവ്ത്്ിൽ.മണ്്ല
ത്്ികലവിവിധസാമ്ഹയ്തക്്
മസ്്ാപനങ്്ൾക്്്ംവയ്ക്്ി
െൾക്്്ംഅയ്്ായിരത്ത്ളം
മ്ഖാവരണങ്്ൾ നൽെി.ക്
റ്്്യാടിോല്ക്്്ആശ്പപേ്ിയി
ൽ വച്്് എഐവവഎഫ്ക്
റ്്്യാടിമണ്്ലംപപ്സിരൻറ്ടി.
സ്തരഷിൽനിന്്്ംകമരിക്്
ൽ ഓഫീസർ തോ.അന്പ്
ബാലതോപാൽഏറ്്്വാങ്്ി.മ
ണ്്ലംെമ്്ിറ്്ിെമ്്റ്്ിഅംഗ
ങ്്ളായ എൻ.പി.സ്ജിത്്്,
സി.രജീഷ്,കൊവിഡ്19തോ
രൽഓഫീസർതോ.നിർമ്്ൽ
ആർ, ആശ്പപേ്ി വിെസന
സമിേിഅംഗംവി.ബാലൻഎ
ന്്ിവർസംബന്്ിച്്്.ക്റ്്്യാടി
കൊലീസ്തസ്്്്ഷൻ,തവളംപഗ്ാ
മപഞ്്ായത്്്ഓഫീസ,്തവളം
പപ്ാഥമിെആതോഗയ്തെപദ്്്ം,െ

മ്്്യ്ണിറ്്ിെിച്്ൺ,കപര്വയ
ൽവാർഡ്സന്്ദ്്തസന,ക്്ീ
ര സംഘം, കനല്്് കൊയത്്്്
കോഴിലാളിെൾത്ടങ്്ിവിവി
ധസ്്ാപനങ്്ൾക്്്ംസംഘ
ങ്്ൾക്്്ം മ്ഖാവരണങ്്ൾ
വിേരണംകേയേ്ിട്്്ണ്്്.വരം്
േിവസങ്്ളിൽമണ്്ലത്്ികല

മറ്്് ഭാഗങ്്ളിലം് വിേരണം
കേയ്്്വാൻതവണ്്ിേീര്മാനി
ച്്ിട്്്ണ്്്.വിവിധസ്്ലങ്്ളിലാ
യി ജലീഷ് െര്തോത്്്, കെ.
എം.രാജീവൻ,പി.സ്നിൽക്
മാർ,ഇ. മതോജ,് ഒ.പി.സ്നി
ൽ,പശ്ീരാഗ്സി.എംഎന്്ിവർ
മാസക്്െൾവെമാറി.

എഐവവഎഫ്
മ്ഖാവരണങ്്ൾനലകി

ക്റ്്്യാരിആശ്പട്രിയിൽവച്്്എഐദവഎഫ്ട്പവർത്്കർമ്
ഖാവരണംദകമാറ്ന്്്.

തപരാപപ്്്:കൊതോ
ണ പപ്േിതോധ പപ്
വർ്്ത്്നത്്ിക്്്
ഭാഗമായി ജനങ്്
ളാകെവീട്െളിലെ
കപ്്ട്്തപ്്ൾ്് അവ
ർ്്ക്്്അന്്വ്മായി
തക്്പേ്ഭാരവാഹി
െകളത്്ി.മ്ത്ൊ
ട്പയ്്ാനിതൊട്്തേ
വി തക്്പേ് ഭാരവാ
ഹിെളാണ്പപ്തേശ
ക്ത് 65 ഓളംക്
ടം്ബങ്്ൾ്്ക്്് ഭ
ക്്്യധാനയ്െിറ്്്വി
േരണം കേയേ്ത.്
മ്ത്ൊട്ഭാഗകത്്
പപ്ാേീനതക്്പേ്മാ
ണ് പയ്്ാനിതൊട്്
തേവി തക്്പേ്ം. ഇ
വികട ഭക്്ജനങ്്
ൾ്്എത്്്ന്്ത്മറ്്്
തക്്പേ്ങ്്കള അ
തപക്്ിച്്് വളകര
ക്റവാണ.് അത്
കൊണ്്് േകന്് വര്മാനവം്
ക്റവാണ.്വര്മാനമില്്ാത്്്
തക്്പേ്മായേിനാൽ്് സ്്ിരം
പ്ജാരിതോ മറ്്് ജീവനക്്ാ
തോഇവികടഇല്്.സമീപകത്്
വീട്ളില്ള്്വരാണ് വിളക്്്
കവക്്്ന്്ത് തൊലം്. എന്്ി
ട്്്ംഈദ്രിേൊലത്്്തക്്

പേ്ത്്ിൽ്്ലഭിച്്നടവരവം്വ
ഴിപാട്ത്െയം്ഭണ്്ാരങ്്ളി
കല ൊണിക്്യ്കമല്്ാം ദ്രി
േമന്ഭവിക്്്ന്് നാട്്്ൊ
ർ്്ക്്് നൽ്്ൊൻ്് തക്്പേ്െമ്്ി
റ്്ി േീര്മാനിക്്്െയായിര്
ന്്്.ഇല്്ായമ്യിൽ്്നിന്്്ംഇ
ത്്രകൊര് േീര്മാനത്്ിന്
തപ്പരിപ്്ിച്്ത്മറ്്്ള്്വർ്്ക്്്ഒ

ര്പപ്തോേനമെവകട്്എന്്്െ
ര്േിയാകണന്്് ഭാരവാഹിെ
ൾ്് പറഞ്്്. തക്്പേ് െമ്്ിറ്്ി
പപ്സിര്്്് കെ.കെ. പപ്േീഷ,്
കസപെ്ട്്റിസി.കെ.അതോെ
ൻ്്,അംഗങ്്ളായ ടി.കെ.സ്
നിൽ്്,കെ.ഇ.തൊഹൻ്്എന്്ി
വർ്്ഭക്്്യധാനയ്വിേരണത്്ി
ന്തനത്േവ്ംനൽ്്െി.

ശേവിയ്പടനടവരവ്
വിശക്്്ന്്വർ്്ക്്്അന്്മായി

ക്ഷ്ട്രഭാരവാെികൾകിറ്്്കൾദകമാറ്ന്്്.

കോഴിക്ക്ട്ഹെൽപ്്ിങ്ൊൻഡ്സ്ചാരിറ്്ബിൾട്രസ്്്്്ഗവകോഡൽസ്ക്ളിൽഒര്ക്്ിയക്യാംപി
ഹലഅക്ത്വാസികള്ഹരമ്രിഹവട്്്ന്്്.

േലതശരി : ോടിയം്മ്ടിയം്
നീട്്ി തപതക്്ലങ്്ള്കടഅവ
സ്്യിലായ അതന്്വാസിെ
കളസാധാരണഅവസ്്യിതല
ക്്്കൊണ്്്വരാന്ള്്ഐആ
ർപിസിഉൾകപ്്കടയ്ള്്സന്്
ദ്്സംഘടനെള്കടപശ്മംമാത്
ൊപരമായി.ഇവരം്മന്ഷയ്ജ
ൻമങ്്ളാകണന്് ഓർമ്്കപ്്ട്
ത്്ൽക്ടിയായിഅത്.തോക്
രൗണിക്്്ഭാഗമായിഒറ്്കപ്്ട്്്
തൊയവകരപ്ന:രധിവസിപ്്ി
ച്്േലതശരിഎംഇഎസ്സക്്്്
ളികലോൽൊലിെതെപദ്്്ത്്ി
ൽെഴിയ്ന്്അതന്്വാസിെ
ള്കടമ്ടിയം് ോടിയം് കവട്്ി
സാധാരണ ജീവിോവസ്്യി
തലക്്്കൊണ്്്വരാന്ള്്പശ്മ

മാണ്ഐആർപിസിെൺവീ
നർ സി.വൽസക്്് തനത്േവ്
ത്്ില്ള്് വളണ്്ിയർമാർ നട
ത്്ിയത.്ക്ടാകേ|തെരളതസ്്്്റ്്്
ബാർതബർസ് അതോസിതയ
ഷൻ,മഷ്റേരിറ്്ിഎന്്ിവയ്
കട പപ്വർത്്െരം് ഒപ്്മ്ണ്്ാ
യിര്ന്്്.ോടിയം്മ്ടിയം്കവ
ട്്ിഅപ്്തോളംഅതന്്വാസി
െൾക്്ാണ്ഇവർപ്ത്ജീവൻ
നൽെിയത.് തസവാഭാരേി പപ്
വർത്്െകരത്്ിഇവർക്്്സേയ്
യം്ഒര്ക്്ി.െയ്ാംപിൽനടന്്
കമരിക്്ൽപരിതോധനയിൽ
ഹിരണയ് തോഗ ലക്്ണങ്്ൾ
ൊണിച്്ഒര്അതന്്വാസികയ
വളണ്്ിയർപശ്ീനിവാസക്്്തമ
ൽതോട്്ത്്ിൽപരിയാരംകമ

രിക്്ൽതൊകളജിൽഎത്്ിച്്്
ശസപ്േ്പെ്ിയക്്്വിതധയമാക്്ി.
തോതട്്പഗ്ാതഫർസ് അതോ
സിതയഷൻപപ്േിനിധിസി.സി.
ബസന്്്െയ്ാംപിൽനല്്സതദ്്
ശങ്്ൾഉൾകക്്ള്്്ന്്സിനി
മ പപ്േർശനവം് ഒര്ക്്ി വര്
ന്്്ണ്്്.അതന്്വാസിെൾക്്ാ
യിമാനസീെശാരീരിെആതോ
ഗയ്ംഎന്്വിഷയത്്ിൽതോ
മിതോ തോകറ്്്ർസ്അതോ:
കസപെ്ട്്റി തോ: വിശവ്ജിത്്്
തോധവൽക്്രണക്്ാസം്നട
ത്്ി.അരവ്.എ.എൻ.ഷംസീർ
എംഎൽഎയ്കട തനത്േവ്
ത്്ിൽെയ്ാംപിക്്്പപ്വർത്്ന
ങ്്ൾ ഏതൊപിച്്് വിലയിര്
ത്്്ന്്്മ്ണ്്്.

േിര്രങ്്ാടി:അേിഥികോഴി
ലാളിെൾ്്ക്്് നാട്്ിൽ്് തൊൊ
ൻ്് തൊഴിത്ക്ട് നിന്്്ം കപ്ട
യിൻ്്സൗെരയ്ംഏർ്്കപ്്ട്ത്്ി
യിട്്്കണ്്ന്് വയ്ാജ പപ്േരണ
ത്്ിന്ഒരാകളതൊലീസ്അറ
സ്്്്്കേയത്.്പരപ്്നങ്്ാടിഉള
ളണം തോർ്്ത്്്ഊർ്്പ്്ാട്്ിൽ്്
ോഴംഏരിയസവ്തേശിഅബ്
ഉവേഫികനയാണ് പരപ്്ന
ങ്്ാടി തൊലീസ്അറസ്്്്് കേ
യേ്ത.് പരപ്്നങ്്ാടിയികല
തനോക്്ള്കട തോെംഎന്്
വാട്സാപ്്്പര്്പ്്ിലാണ്തെസി
നാസപ്േമായശബ്്സതദ്്ശം
ഉവേഫ് പപ്േരിപ്്ിച്്ത.് ഇവി
കടക്ട്ങ്്ിെിടക്്്ന്്ബംഗാ
ളിെള്കണ്്ക്്ിൽ്്അവർ്്ക്്്മമ

ോ ബ
നർ്്ജി
ഇടകപട്്്
തൊഴി
ത്ക്ട്
നിന്്്ം
കപ്ടയി
ൻ്് തൊ
ക്ന്്്
ണ്്്. ബ
ന്്കപ്്ട്്
ബംഗാളി
െകളഅറിയിക്്ണകമന്്ാണ്
വാട്സപ്്ിൽ്്ഉവേഫ്നൽ്്െി
യ ശബ്് സതദ്്ശം. തൊലീസ്
അറസ്്്്്കേയേ്പപ്േികയതൊ
ടേിയിൽ്് ഹാജരാക്്ി ജാമയ്
ത്്ിൽവിട്്്.

വ്യാജപ്പചാരണം;
ഒരാൾഅറസ്്്്ില്്

അറസ്്്്ിലായ
ഉദൈഫ്

തപരാപപ്്് : കൊയിലാണ്്ിോ
ല്ക്്് സവല്് ഓഫീസറ്കട
തനത്േവ്ത്്ില്ള്്പരിതോധ
നാസംഘംകൊയിലാണ്്ി,ന
ട്വത്്്ർ്്,തമപ്്യ്ർ്്,അഞ്്ാം
പീടിെ,ക്ത്്ാളി,െടിയങ്്ാട്
എന്്ിവിടങ്്ളികലകൊത്വി
പണിെളിൽ്്പരിതോധനനട
ത്്ി. വില വിവരപട്്ിെ പപ്േ
ർ്്ശിപ്്ിക്്ാത്്േിന് 3 െടെ
ൾ്്കക്്േികരനടപടിെൾ്്സവ്ീ
െരിച്്്.തമപ്്യ്ർ്്ടൗണിൽ്്േ
ക്്ാളിക്്്ക്ട്േൽ്്വിലഈടാ
ക്്്ന്്ോയി പശ്ദ്്യിൽ്്കപ്്ട്്
േികനത്ടർ്്ന്്്വില20ര്പ

യാക്്ിക്റവ് കേയ്്ിച്്്. പരി
തോധനത്ടര്കമന്്്ംഎല്്ാ
പച്്ക്്റി-പലവയ്ഞജ്നെടെ
ളിലം് വിലവിവരപട്്ിെ പപ്േ
ർ്്ശിപ്്ിതക്്ണ്്ോകണന്്്ംഅ
മിേ വിലഈടാക്്ിയാൽ്് െ
ർ്്ശനനടപടിെൾ്്സവ്ീെരിക്്്
കമന്്്ംസവല്്ഓഫീസർ്്അ
റിയിച്്്.ോല്ക്്്സവല്്ഓ
ഫീസർ്്വി.പിരാജീവൻ്്,തറഷ
നിംഗ് ഇൻ്്സപ്കറ്്്ർ്്മാരായ
എൻ്്.കെസ്തരപദ്്്ൻ്്,ടി.പി.ര
തമശൻ്്,തജ്യാേിബസ്എന്്ി
വർ്്പരിതോധനക്്്തനത്േവ്ം
നലെ്ി.

തൊഴിത്ക്ട:് സാലറി ോല
ഞ്്്ജീവനക്്ാര്കടഅവസ്്
പരിഗണിക്്്ന്്രീേിയിൽ്്യ്
ക്്ിസഹമാക്്ണകമന്്്മ്സ്
ലിംലീഗ് സംസ്്ാന ജനറൽ്്
കസപെ്ട്്റികെ.പി.എമജീദ്ആ
വശയ്കപ്്ട്്്.രണ്്്പപ്ളയങ്്കള
ത്ടർ്്ന്്്ള്്അവസ്്യിൽ്്നി
ന്്് പാഠം പഠിക്്ാകേ ധ്
ർ്്ത്്്ംഅഴിമേിയം്ദ്ർ്്വയ്യ
വം് ത്ടര്ന്്ത് സർ്്ക്്ാറി
ക്്് അഭയ്ർ്്ത്്നകയ വിശവ്ാ
സത്്ികലട്ക്്്ന്്േിന്േിരി
ച്്ടിയാവം്.ജീവനക്്ാര്കടമാ
സശപ്്ളംനൽ്്ക്ന്്ത്തൊ
ലം്സംശയത്്ിലാകണന്്ധ
നമപന്്്ി തോമസ് ഐസക്്ി
ക്്്പപ്േിെരണംആശക്്സ്
ഷ്്ിക്്്ന്്ോണ.്പപ്ളയകത്്
ത്ടർ്്ന്്്സാപ്്ത്്ിെപപ്േിസ
ന്്ിയിലാകണന്്് സർ്്ക്്ാർ്്
ആവർ്്ത്്ിച്്് പപ്സേ്ാവനെ
ൾ്് നടത്്്ന്് ഘട്്ത്്ിൽ്് േ
കന്്യാണ് െയ്ാബിനറ്്് റാക്്ി
ൽ്്മ്ൻ്്എം.പിഎസപ്്ത്്ി
കനരൽ്്ഹിയിൽ്്വാഹനങ്്
ളം്ഓഫീസം്പരിവാരവം്സ
തമേംനിയമിക്്്ന്്ത.്ഭരണ
പരിഷ്ൊരെമ്്ീഷനായിമ്ൻ്്
മ്ഖയ്മപന്്്ിവി.എസ്അേയ്്ോ
നദ്്കനെയ്ാബിനറ്്്റാക്്ിൽ്്ഒ
തട്്കറസ്്്്ാഫ്െതോകടനിയമി

ച്്ിട്്്വർ്്ഷംമ്ന്്്െഴിഞ്്്.പി
ണറായിവിജയകനമ്ഖയ്മപന്്്ി
യാക്്ിയേില്ള്് സി.പി.എ
മ്്ികലഎേിർ്്പ്്്മറിെടക്്ാൻ്്
വി.എസിന് ഉന്്േേസേ്ിെ
സ്ഷ്്ിച്്വർ്്പപ്ശ്നംപാർ്്ട്്ിയി
ൽ്്േർ്്ച്്കേയത്്ഒത്്്േീർ്്പ്്ാ
ക്്ിസർ്്ക്്ാറിക്്്തൊടിെള്
കടബാധയ്േഒഴിവാക്്ണം.മ്
ത്ന്ക്്വിെസനതൊർ്്പ്്തറ
ഷൻ്്കേയർ്്മാൻ്്രാമക്ഷണ്
പിള്്യ്കടെയ്ാബിനറ്്്റാങ്്്ം
സ്്റ്്ാഫ്മായം്മ്ഖയ്മപന്്്ിക്്്
ള്് ഉപതേശിെള്കട പടെ
ൾ്്ക്്ായം് സംസ്്ാന സ
ർ്്ക്്ാർ്് വർ്്ഷം കേലവഴിക്്്
ന്്ത്തൊടിെളാണ.്ഇത്്രം
തൊടിെള്കടപാഴ്കേലവ്െ
ൾ്്ക്്് പ്റകമയാണ് പപ്േിമാ
സംഒന്്രതൊടിതോളംര്പ
മ്ടക്്ിമ്ഖയ്മപന്്്ിക്്്ംഉന്്േ
കൊലീസ് ഉതേ്യാഗസ്്ർ്്ക്്്ം
സഞ്്രിക്്ാൻ്് കഹലിത്ക്
പറ്്്ർ്്വാടെകക്്ട്ക്്്ന്്ത.്ഇ
ത്്രംധ്ർ്്ത്്്ം കെട്ൊരയ്
സ്്േയം് ഒഴിവാക്്ി തൊവി
ഡ്മ്ലംദ്രിേത്്ിലായജന
ങ്്ൾ്്ക്്്ശരിയായതം്വയ്ക്്
േയ്ളളത്മായആശവ്ാസനട
പടിെൾ്് നടപ്്ാക്്ണകമന്്്ം
കെ.പി.എ മജീദ്ആവശയ്കപ്്
ട്്്.

സാലറിചാലഞ്്്യ്ക്്ി
സഹമാക്്ണം:
പക.പി.എമജീദ്

ഐആർപിസിസ്വാന്്നപരിചരണംനടത്്ി

പൊത്വിപണികളില്്
പരിശോധനനടത്്ി

കൊയിലാണ്്ിോല്ക്്്സവല്്ഓഫീസറ്കടതനത്േവ്ത്്ിൽ
നടന്്പരിതോധന

േലതശരി:ഓൾതെരളഓതട്്
ടാകസ്ിവപ്രതവർസ്യ്ണി
യൻഎ.ഐ.ടി.യ.്സി,വബ
റ്ഹ ഫൗതണ്്ഷൻ എന്്ിവ
യ്കടസഹെരണത്ത്കടഓ
തട്്ടാകസ്ിവപ്രവർമാർക്്്
ള്് സത്നഹ െിറ്്് വിേരണം
കേയത്.്യ്ണിയൻപപ്സിര
്്്്സി.പിവഷജൻെിറ്്്െൾ

വിേരണംകേയത്.്േടങ്്ിൽ
എ.ഐ.ടി.യ.്സിേലതശരിമ
ണ്്ലംപപ്സിരൻറ്്കൊന്്്യം
ക്ഷണ്ൻ, കസപെ്ട്്റി െണ്്്യ
ൻസ്തരഷ്ബാബ്,എൻ.വി
തോദ്ക്മാർ, പശ്ീജിത്്്െര്
ണ,ഉസമ്ാൻ,സി.കെ.അബ്്്
ൾറഹിംഎന്്ിവർസംബന്്ി
ച്്്.

111കരർഅറസൃൃൃൃിൽ
മലപ്്്റം:കൊവിഡ്19പപ്േി
തോധത്്ിക്്്ഭാഗമായിപപ്
ഖയ്ാപിച്്നിതോധനാജ്്ലം
ഘിച്്േിന്ജില്്യിൽ്്കൊലീസ്
111തെസ്െൾ്്ക്ടിഇന്്കല
രജിസ്്്്ർ്്കേയത്.്വിവിധതസ്്്്
ഷന്െളിലായി111തപകരഇ
ന്്കലഅറസ്്്്്കേയേ്ോയി
ജില്്ാകൊലീസ്തമധാവിയ.്
അബ്്്ൾ്്െരീംഅറിയിച്്്.നി
ർ്്തേശങ്്ൾ്്ലംഘിച്്്നിരത്്ി
ലിറക്്ിയ28വാഹനങ്്ളം്
പിടികച്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.ഇതോകട
നിതോധനാജ്്ലംഘിച്്േിന്
കൊലീസ്രജിസ്്്്ർ്്കേയേ്തെ
സ്െള്കടഎണ്്ം573ആയി.
735തപകരയാണ്ഇത്വകര
അറസ്്്്്കേയേ്ത.്ജില്്യിലാ
കെഇത്വകര115വാഹനങ്്
ളം്പിടികച്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.

തപരാപപ്്്:കൊവിഡ്പപ്േിതോ
ധ പപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ക്്്തനത്
േവ്ംനൽ്്ക്ന്്ആത്രതസവന
തമഖലയില്ള്്വർ്്ക്്്ം, അവ
ശയ് സർ്്വ്്ീസ് -സർ്്ക്്ാർ്് സ
ർ്്വീസില്ള്്വർ്്ക്്്ം,സന്്ദ്്
പപ്വർ്്ത്്െർ്്ക്്്ം മാസ്ക്്്െ
ൾ്് സൗജനയ്മായി വിേരണം
കേയ്്്ന്്കനസ്്്്ിക്്്ഞങ്്ളം്
ക്കടയ്ണ്്് പദ്്േിയക്്്്ത്ട
ക്്ംക്റിച്്്.
തപരാപപ്്്ആസ്്ാനമായിപരി
സ്്ിേി ജീവൊര്ണയ് പപ്വ
ർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ക്്് തനത്േവ്ം ന
ൽ്്ക്ന്്കനസ്്്്്,തപരാപപ്്്കവ
സ്്്്്വനിോസഹെരണസംഘം
പര്സ്തമക്്ിംഗ്യ്ണിറ്്്മ്ഖാ
ന്്ിരമാണ് മാസ്ക്െൾ്് നി
ർ്്മ്്ിക്്്ന്്ത.്പദ്്േിയ്കട ഉ
ദഘ്ാടനം കനസ്്്്് കേയർ്്മാൻ്്
കെ.സജീവൻ്്,ജനറൽ്്കസപെ്
ട്്റിസി.സ്ജിത,്വവസ്കേയ
ർ്്മാൻ്്കെ.കെ.തപ്പമൻ്്എന്്ി
വർ്് തേർ്്ന്്് തപരാപപ്്് ോല്
ക്്ാശ്പപേ്ിയിൽ്്തോക്്ർ്്രാ
ഘതവപദ്്്യക്്്്മാസ്ക്െിറ്്്ന
ൽ്്െി നിർ്്വ്്ഹിച്്്. കഹൽ്്ത്്്
ഇൻ്്സ്കപക്്ർ്്ഇ.എംശശീപദ്്്
ക്മാർ്് പകക്്ട്ത്്്. ത്ടർ്്ന്്്
ആശ്പപേ്ിയിൽ്്എത്്ിയതോ
ഗിെൾ്്ക്്്ം ക്ട്്ിരിപ്്്ൊ
ർ്്ക്്്ംമാസ്ക്െൾ്്വിേരണം
കേയത്.്

കനസൃൃൃൃ്കരരാപൃപൃൃയൃകട
ഞങൃൃളൃംകൃകടയൃണൃൃ്
രദൃൃതിയൃകൃൃ്തൃടകൃൃം

തേഞ്്ിപ്്ലം:കൊവിഡ്-19
ക്്് പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ  സർ
ക്്ാനിർതദ്്ശങ്്ൾ മറിെടന്്്
തമതലതേളാരിയിൽഅനധിക്
േമായിെടത്റന്്്പപ്വർത്്ി
ച്്േിന് വയ്ാപാരി കക്്േികര
കപാലീസ് തെകസട്ത്്് .തേ
ഞ്്ിപ്്ലം,കൊയപ്്പാടംഅ
രീക്്ംപ്റംഹബീബ്റഹ്്ാൻ(

40)കക്്േികരയാണ്തേഞ്്ി
പ്്ലം കപാലീസ് തെകസട്ത്്
ത.്സർക്്ാർവിലക്്്ലംഘിച്്്
തമതലതേളാരിയില്ളളപെ്സ്്്്
ഹാർഡ്കവയർആൻഡ്സ്്്്ീൽ
െടഅനധിക്േമായിത്റന്്്
െച്്വടംകേയേ്േിന്ഇന്്കല
രാവികല11-45-നാണ്കപാലീ
സ്തെകസട്ത്്ത.്

അനധികൃതമായികടതൃറനൃൃ്പൃരവർതൃൃിചൃൃ
വൃയാരാരികൃകൃതികരകകസ്

കിറ്്്വിതരണം
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ക്ഞ്്ാത്ക്തോബനം്
ഭാരയ്തപ്ിയക്്്ംഇന്്

നല15-ാംവിവാഹവാർ്്ഷികമാ
യിര്ന്്്.നോതോണകാലമായ
തിനാൽതനന്്വിവാഹവാർഷി
കാതോഷങ്്നൊന്്്മില്്,അതി
നാൽതനന്്താരംതോഷയ്ൽമീ
ഡിയയിൽതോലം്ഇത്സംബ
ന്്ിച്്സ്ചനതോലം്നൽകി
യിട്്ില്്.പതക്്ഫാനസ്തപജ്ക
ളിൽവിവാഹവാർ്്ഷികദിനാരം
സകൾ്്ഒഴ്ക്കയാണ.്ചിലതാ
രങ്്ളം്ഇര്വർ്്ക്്്ംവിവാഹ
വാർ്്ഷികആരംസകള്മായി

തോഷയ്ൽമീഡിയയിൽഎത്്ി
യിര്ന്്്.2005ഏതപ്ിൽരണ്്ിനാ
യിര്ന്്്ഇര്വരം്വിവാഹിത
രായത.്
ആറ്വർ്്ഷത്ത്ളംനീണ്്തപ്

ണയത്്ിനോട്വിലായിര്ന്്്മ
ലയാളത്്ിന്്്തപ്ിയനായകന
ക്ഞ്്ാതക്്തോബനം്തപ്ിയ
യം്ഒന്്ിച്്ത.്കഴിഞ്്വർ്്ഷം
ഏതപ്ിൽ17നായിര്ന്്്ചാതക്്
ച്്നം്തപ്ിയയക്്്്ംആദയ്നത്്
ക്ഞ്്്ജനിച്്ത.്
ഇസഹാക്്്തോബനക്ഞ്്ാ

തക്്എന്്ാണ്ക്ട്്ിക്്്തപരിട്്

ത.്ക്ടം്ബതത്്നൊപ്്മ്ള്്ചി
തത്ങ്്ൾചാതക്്ച്്നതോഷയ്ൽ
മീഡിയയിൽപങ്്്വയക്്്ാറ്ണ്്്.
ഇസയ്നെവരതോനെരസകരമാ
യചിതത്ങ്്ളം്വീഡിതോയ്നോ
നക്്താരംപങ്്്വയക്്്ാറ്ണ്്്.
തോഹനക്മാർ്്ഫാനസ,്പെ,

മറിയംനെയ്തലഴസ്്ത്െങ്്ിയ
സിനിമകളിലാണ്താരംഇതപ്്ൾ്്
അഭിനയിച്്്നോണ്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ക്ൊനതസൗബിനഷാഹിറം്മാ
ർ്്ട്്ിനതപ്ക്്ാട്്്ംഒര്ക്്്ന്്തപരി
ട്്ിട്്ില്്ാത്്സിനിമകളം്താരത്്ി
ത്്്തായിഒര്ങ്്്ന്്്ണ്്്.

ചാകക്്ച്്ന്്്വിവാഹവാർഷികം

ൈീട്്ിെിരിക്്്സ്പ്്ർഹീറോആക്
കൊതോണവവറസ്ജാതഗ്താനിർ്്തദരത്്ിന്്്ഭാഗ

മായിക്ഞ്്ാതക്്തോബന്്തോഷയ്ൽ്്മീഡി
യിൽ്്പങ്്്നവച്്ചിതത്ംതര്ധ്്തനട്ന്്്.മമ്്്ട്്ി,തോഹന്്ലാൽ്്,
സ്തരഷ്തോപി,ജയറാം,ദിലീപ,്ജയസ്രയ്,ക്ഞ്്ാതക്്തോ
ബന്്, ഫഹദ്ഫാസിൽ്്നിവിന്്തോളി,നൊവിതോതോമസ,്ദ്
ൽ്്ഖർ്്സൽ്്മാന്്,ഉണ്്ിമ്ക്ന്്ന്്എന്്ിവർ്്ഒര്വീെിനന്റമ്ന
പിൽഇരിക്്്ന്്കാന്്വാസ്ചിതത്മാണ്ക്ഞ്്ാതക്്പങ്്്നവ
ച്്ിരിക്്്ന്്ത.് നിങ്്ള്നെതാരങ്്നളല്്ാംഇതപ്്ൾ്്വീട്്ിലിരി
ക്്്കയാനണന്്്ംഈനായകന്്മാനരതപ്്നലനിങ്്ളം്വീട്്ി
ലിരിക്്്നവന്്്ംസ്പ്്ർ്്ഹീതോകളാവ്എന്്്മാണ്ക്ഞ്്ാ
തക്്തോസ്്്്ില്നെപറയ്ന്്ത.്വവറസിൽ്്നിന്്്ംനാെിനനര
ക്്ിക്്ാന്്രരീരംശ്ചിയായിസ്ക്്ിക്്്കയം്സാമ്ഹികഅ
കലംപാലിക്്്കയം്തവണനമന്്്ംതാരംഓർ്്മ്്ിപ്്ിക്്്ന്്്.മറ്്്
താരങ്്ളം്ഈചിതത്ംപങ്്്നവച്്ിട്്്ണ്്്.പ്ഥവ്ിരാജിനനയം്അ
സിഫലിനയയം്ചിതത്ത്്ിൽ്്കണ്്ിനല്്ന്്വിഷമവം്ആരാധക
ർ്്തോസ്്്്ിൽ്്പറയ്ന്്്ണ്്്.ആട്ജീവിതത്്ിനന്റഷ്ട്്ിംഗ്മായി
ബന്്നപ്്ട്്്പ്ഥവ്ിരാജ്തോർ്്ദ്്ാനിലാണ്.

ചെച്്ികര്കര്ൈർത്്രർ്്ക്്്
സഹായവ്ൊയി"അമ്്'
കൊതോണാവവറ

സ്ഭീതിതോക
നമങ്്്ംത്െര്ന്്സാഹചരയ്
ത്്ിൽ ബ്ധ്്ിമ്ട്്ന്ഭവിക്്്
ന്്ചലച്്ിതത്തപ്വർത്്കർ്്ക്്്
സഹായം എത്്ിക്്്നമന്്്
വാഗദ്ാനംനചയത്്"അമ്്'തപ്
സിഡ്്്് തോഹനലാൽ. സ
ഹായം വാഗദ്ാനം നചയ്്്ന്്
തിനോപ്്ംതനന്്സിനിമയി
നലതന്്്സഹതപ്വർത്്കർ
ക്്്തവണ്്മാർഗനിർതദ്്രങ്്
ളം്അതദ്്ഹംസവ്ന്്ംരബ്ദ
ത്്ിൽ രബ്ദ സതന്്രമായി
നൽക്ന്്്ണ്്്.
അംഗങ്്ള്നെ ഇതപ്്ഴ

ന്ത്വിതരഷങ്്ൾതോദിച്്്
നോണ്്്ം,സർക്്ാർനിയതന്്്
ണങ്്ളിൽപ്ർണമായം്സ
ഹകരിക്്ണനമന്്ാവരയ്നപ്്
ട്്്നോണ്്്മ്ള്്താണ്രബ്ദ
സതന്്രം. സാപ്്ത്്ികമായി
ഏനറ ബ്ധ്്ിമ്ട്്് അന്ഭവ
നപ്്ട്ന്് അംഗങ്്ൾ സവ്യം
അതയ്ാവരയ്ം അറിയിക്്്ന്്
പക്്ംസാപ്്ത്്ികമായിഉെ
നസഹായിക്്്വാനസംഘെ

ന തയാറാനണന്്്ംഈ സ
തന്്രത്്ില്നെലാൽഅറിയി
ക്്്ന്്്ണ്്്.എന്്ാൽസംഘെ
നയക്്്്പരിമിതിയ്നണ്്ന്്്ം
ഏനറഅതയ്ാവരയ്ം തവണ്്വ
രാണ്സഹായംതോദിതക്്ണ്്
നതന്്്ം അതദ്്ഹം സതന്്ര
ത്്ിൽതചർ്്ത്്ിട്്്ണ്്്.
501അംഗങ്്ള്ള്് "അമ്്'

യിൽഇനഷവ്റനസ്പരിരക്്
കളെക്്ംനിരവധിആന്ക്
ലയ്ങ്്ൾ അംഗങ്്ൾക്്് തവ
ണ്്ി നെപ്്ിൽ ഉള്്തപ്്ൾ ത
നന്്1995മ്തൽനെപ്്ിൽവ
ര്ത്്ിയ "വകനീട്്ം'പധ്്തി
യില്നെ, ഇതപ്്ൾ 138 തപർ
ക്്്എല്്ാമാസവം്5000ര്പ
നവച്്്സഹായധനമായിനൽ

ക്ന്്്മ്നണ്്ന്്് അമ്്യ്നെ
തഫസബ്്ക്്് തപജില്നെഅ
റിയിച്്ിട്്്ണ്്്.
സവ്ന്്ം വീട്കളിൽ്് ഏവ

രം് സ്രക്്ിതരായിരിക്്്
ന്്് എന്്റിയ്ന്്ത് വലിയ
സത്ത്ഷം,തോകംമ്ഴ്വന
നോതോണ ഭീതി നിലനിൽ
ക്്്ത്പ്ൾ്്അവരവര്നെവീ
ട്കളിൽ്്ഏവരം്സ്രക്്ിത
രായിരിക്്്ക എന്്തല്്ാനത
തവനറമാർഗമിനല്്ന്്ാണ്ലാ
ൽസതന്്രത്്ിൽസ്ചിപ്്ിച്്ി
രിക്്്ന്്ത.്
എതത്യം്തവഗംഈഅവ

സ്്യിൽനിന്്്ം ഒര് തോച
നം ഉണ്്ാവനട്്നയന്്്ം സ
ർ്്ക്്ാർ്് തപ്ഖയ്ാപിച്്ിട്്്ള്് സ
ഹായം ഏവരം് വകപ്്റ്്ണ
നമന്്്ംസർക്്ാർ്്മാർഗ നിർ
തദരങ്്ൾ്്പാലിക്്ണനമന്്്ം
താരം രബ്ദ സതന്്രത്്ിൽ
സ്ചിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്. നിങ്്ള്തെ
തായഏത്ആവരയ്ങ്്ൾ്്ക്്്ം
സംഘെന ഒപ്്ം നിൽക്്്നമ
ന്്്ംഅതദ്്രംസതന്്രത്്ിൽ
പറയ്ന്്്.

1995ല്്അനമരിക്്ന്്സംവിധായകന്്വ്ൾ്്സ്ഗാങ്്്പീ
റ്്ർ്്സന്്്ഔട്്്തത്ബക്്്എന്്സിനിമയം്വയറസിനനച്റ്്ി
പ്്റ്്ിയ്ള്്താണ.്റിച്്ാർ്്ഡ്പിറ്്്സണ്്എഴ്തിയദി തോട്്്
തോണ്്എന്്തോണ്്ഫിക്്നനഅെിസ്്ാനമാക്്ിയാണ്
ഈസിനിമ.അനമരിക്്യിനലഒര്നോച്്്പട്്ണത്്ിൽ്്മ
ന്ഷയ്ക്ര്തിക്്്കാരണമാക്ന്്ഒര്വവറസ്ആതക്മ
ണംഉണ്്ാക്ന്്തം്അത്നിയതന്്്ണത്്ിൽ്്നോണ്്്വരാ
ന്്തര്മിക്്്ന്്തം്,നിയതന്്്ണത്്ിലാക്്്ന്്ത്മാണ്സിനി
മ.ഇത്്രത്്ിൽ്്വവറസ്മ്ഖയ്കഥാപാതത്മാക്ന്്സിനിമ
കൾ്്വിതദരത്്്ധാരാളമായിനിർമിക്്നപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.സാതങ്്
തിക വിദയ് വളർ്്ന്്
തോനെസന്പഷയ്ൽ്്ഇ
ഫകറ്്്്കൾ്്നൽ്്കിഇ
റങ്്്ന്് സിനിമകൾ്്
നമ്്ൾ്്കൗത്കത്ത്
നെയാണ് കണ്്ിട്്്ള്്
ത.് കാബിന്് ഫീവർ്്
(2002)എന്്സിനിമയിൽ്്കയ്ാംപിന്തോക്ന്്തോനളജ്
വിദയ്ാർഥികള്നെരരീരത്്ിൽ്്മാസംകഴിക്്്ന്്വവറസ്
കയറ്ന്്താണ്കഥ.2016ൽ്്ഈസിനിമസംവിധായകന്്
വീണ്്്ംഎട്ത്്ിര്ന്്്.
നറസിഡ്്്്ഈവിൾ്്എന്്തപരിൽ്്വയറസ്വിഷയമാ

ക്്ി2004,2007,2010,2012,2016വർ്്ഷങ്്ളിൽ്്അഞ്്്സി
നിമകളാണ്ഇറങ്്ിയത.് 28തഡസ്തലറ്്ർ്്എന്്തപരിൽ്്
2003ലം്,2007ൽ്്പരിഷ്കരിച്്്ംസിനിമഇറങ്്ി.2009ൽ്്പ്
റത്്ിറങ്്ിയകാരിതയസം്, 2008ൽ്് ബ്്യി്്്്നനസ്എന്്
സിനിമയം്,2010ൽ്്ബ്്ാക്്്ഡത്്്എന്്തപരിലം്ഇറങ്്ി
യ ചിതത്ങ്്ൾ്്വവറസിനന മ്ന്്നിർ്്ത്്ിയായിര്ന്്്. ക
ണ്്തെജിയന്്(2011),തവൾ്്ഡ്വാർ്്ഇസഡ്(2013)ത്െങ്്ി
എതത്എതത്സിനിമകളാണ്നവള്്ിത്്ിരയിൽ്്എത്്ിയിരി
ക്്്ന്്ത.്

അമെരിക്്യിമെവൈറസ്ആകര്െണം

വൈറസം്
സിനിമയം്

സധുീരുു നാഥു

വിഷണ്ുവിനെമിസ്നെയുുുനുുു:ജവുാല
രാക്്സന്്എന്്ഹിറ്്്ചിതത്

ത്്ില്നെതരംഗമായതാ
രമാണ്വിഷണ്്വിരാൽ്്,സിനിമ
യ്നെവിജയംനെന്്്കരിയറി
ലം്വലിയവഴിത്്ിരിവായിമാറി
യിര്ന്്്.രാക്്സന്്്വിജയത്്ി
ന്പിന്്ാനലയാണ്ബാഡമ്ി്്്ണ്്
താരംജവ്ാലഗ്ട്്യ്മായിനെന്്തപ്
ണയത്്ിലാനണന്്്വാർ്്ത്്കൾ്്
വന്്ത.്ത്െർ്്ന്്്ഇക്്ാരയ്ംരരി
നവച്്്ഇര്വരം്രംഗനത്്ത്്ിയി
ര്ന്്്.ആദയ്ഭാരയ്യ്മായിതവർ്്പി
രിഞ്്തരഷമാണ്വിഷണ്്വി
രാൽ്്ജവ്ാലയ്മായിതപ്ണയത്്ി
ലായത.്രണ്്്തപരം്ഒര്മിച്്്ളള
ചിതത്ങ്്നളല്്ാംപലതപ്്ഴം്തോ
ഷയ്ൽ്്മീഡിയയിൽ്്വവറലാവാറ്
ണ്്്.ജവ്ാലഗ്ട്്യ്നെതായിവന്്പ്
തിയചിതത്ങ്്ളം്തോഷയ്ൽ്്മീഡി
യയിൽ്്തരംഗമായിര്ന്്്.
വിഷണ്്വിനനമിസ്നചയ്്്ന്്്

എന്്്ക്റിച്്്നോണ്്ായിര്ന്്്
ജവ്ാലഗ്ട്്യ്നെപ്തിയെവ്ീറ്്്വന്്
ത.്ഇതിന്താനഴയായിനെന്്ക്
റിച്്മറ്പെിെവ്ീറ്്്തര്തധ്്യമായിമാ

റിയിര്ന്്്."സാരമില്്.ഇതപ്്ൾ്്
സാമ്ഹികഅകലമാണ്തപ്ധാ
നം.എല്്ാവർ്്ക്്്മായിതപ്ാർ്്ത്്ി
ക്്്"എന്്ാണ്വിഷണ്്വിരാൽ്്
െവ്ീറ്്്നചയത്ത.്ജവ്ാലഗ്ട്്യ്നെെവ്ീ
റ്്്ംഅതിന്വിഷണ്്വിരാൽ്്ന
ൽ്്കിയമറ്പെിയം്തോഷയ്ൽമീ
ഡിയയിൽവലിയചർ്്ച്്യായിരി
ക്്്കയാണ.്
നെിരജനിനെരാജനായിര്ന്്്

വിഷണ്്വിരാലിന്്്ആദയ്ഭാരയ്.
ഒര്വർ്്ഷതത്്ളംതവർ്്പിരിഞ്്്
താമസിച്്തിന്തരഷമാണ്ഇര്വ
രം്വിവാഹതോചിതരായത.്സി
ല്ക്്്വാരിപട്്ിസിങ്്ംഎന്്ചി
തത്മാണ്വിഷണ്്വിരാലിത്്്
തായിഒട്വിൽപ്റത്്ിറങ്്ിയത.്
സിനിമയക്്്്തിനയറ്്റ്കളിൽ്്സ
മ്്ിതര്തപ്തികരണമാണ്ലഭിച്്ത.്
എഫ്ഐആറാണ്നെത്്്തായി
അണിയറയിൽ്്ഒര്ങ്്്ന്്പ്തി
യചിതത്ം.മലയാളിതാരങ്്ളായമ
ഞജ്ിമതോഹനം്റീബതോണിക്്
യ്മാണ്ചിതത്ത്്ിനലനായികമാ
ർ്്.

കങ്്ണയ്ചെ"NO'
ബോളിവ്ഡ്സഞജ്യ്
ദത്്ിന്്്ബതോപിക്്്ചി
തത്മായ സഞജ്് വലിയ
വിജയമായിര്ന്്്. ചിതത്
ത്്ിനല നായികയായി
ആദയ്ം പരിഗണിച്്ിര്ന്്
ത്കങ്്ണറണാവത്്ിനന
യാണ.് അഭിനയിക്്ണം
എന്്ആവരയ്വ്മായിര
ണബീർതന്്്വീട്്ിൽവ
നന്്ന്്്ംഎന്്ാൽതാന
തോപറയ്കയായിര്ന്്്
എന്്്മാണ്കങ്്ണയ്നെ
നവളിനപ്്ട്ത്്ൽ.
"സഞജ്്വിനലകഥാപാ

തത്വ്മായി രണബീർ ക
പ്ർഎന്്്വീട്്ിനലത്്ി.
എന്്ാൽകഥാപാതത്ംഎ
നിക്്്അതത്ഇഷ്്മായില്്.
അത്നോണ്്്രണബീറിതോട്തോപറഞ്്്.ചിന്്ിച്്്തോക്്്
മതറ്്ത്നെിക്്ാണ്തോപറയാനസാധിക്്്ക'.-കങ്്ണപറയ്
ന്്്.
സൽമാനചിതത്ംസ്ൽത്്ാനിതലക്്്ംതനന്്വിളിച്്ിര്ന്്്.

തോപറഞ്്തിന്പിന്്ാനലആദിതയ്തോതപ്എനന്്വിളിച്്്ഒരി
ക്്ലം്ഒര്മിച്്്വർക്്്നചയ്്ിനല്്ന്്്പറഞ്്തായം്താരംവയ്ക്്
മാക്്ി.നെിമധ്ബാലയ്നെബതോപിക്്ിൽഅഭിനയിക്്ാനഅ
തഗ്ഹമ്നണ്്ന്്്ംകങ്്ണപറയ്ന്്്.

ദിലീപിന്്് നായികയായിപറക്്്ംതളി
കഎന്് ചിതത്ത്്ിൽബ
സന്്ി എന്് കഥാപാതത്
ത്്ില്നെയാണ്നിതയ്ദാ
സ് സിനിമയിനലത്്്ന്്
ത.് വിവാഹതത്ാ്നെ സി
നിമയിൽനിന്്്ം വിട്്്നി
ന്്നിതയ്രണ്്്ക്ട്്ികള്
നെഅമ്്യാണിതപ്ാ്ൾ.എ
ന്്ാൽ്്താരംഇതപ്ാ്ൾ്്അ
ൽ്്പംതിരക്്ിലാണ.്തോ
കഡ്ൗണിൽവീട്്ിലിര്ന്്്
തന്്് മകൾ നയന
യന്്ക്പ്്ംവർക്്ൗട്്്നെ
ത്്്കയാണ്താരം.താരം

തനന്്യാണ് ചിതത്ങ്്ൾ്്
ആരാധകർ്്ക്്ായി പങ്്്
നവച്്ത.് നിതയ് ദാസിന്്്
ചിതത്ങ്്ൾ്്ആണ്ഇതപ്ാ്
ൾ്് സമ്ഹമാധയ്മങ്്ളിൽ
തര്തധ്്യമാക്ന്്ത്
ഈ തോകഡ്ൗണ്്കാ

ലംവീട്്ിലിരിക്്്തപ്ാ്ൾ്്മ
റ്്്ള്്വർക്്് തപ്തോദനമാ
ക്കയാണ്താരം.വീട്്ിൽ്്
ഇര്ന്്് മകള്മായി വർ
ക്്ൗട്്് നചയ്്്ന്്ചിതത്ങ്്
ൾ്്താരംതനന്്യാണ്ഇ
ന്്സ്്്്യിൽ്് ആരാധക
ർ്്ക്്ായിപങ്്്നവച്്ത.്തോ
കഡ്ൗണിൽ്് ക്ട്്ികള്

നമാത്്്തോഴിതക്്നട്്വീ
ട്്ിലാണ്താരംഇതപ്്ൾ.
തപ്ണയവിവാഹംആ

യിര്ന്്നിതയ്യ്തെത.്വി
വാഹതരഷംതാരംസിനി
മയിൽ്് സജീവമല്്ായിര്
ന്്്.എയർഇന്്്യഉതദ്ോഗ
സ്്ന്മായഅർവിന്്്സി
ങ്ആണ്നിതയ്യ്നെഭർ
ത്്ാവ.്കശമ്ീർസവ്തദരി
യാണ്അരവിന്്്.വിവാഹ
തരഷം സിനിമയിൽ നി
ന്്്ം വിട്്് നിനന്്ങ്്ിലം്
പിന്്ീട് സീരിയലിൽ നാ
യികയായി എത്്ിയിര്
ന്്്.

യോഗചെയത്്നിതയ്

e n t e r t a i n m e n t



അടച്്ിട്്ജീവിതങ്്ൾ
സമാനതേളില്്ാപ്താ്ര ് കൊ  രാ  ട്്  ത്്ി  

ൊ  ണ ്കോ  േം ഇ  കപ് ് ൾ. ഇ  ന്്്യ മാ  പത്  മ  
ല്്, യ ് കോ  പ്്്ം അ  പമ  രി  ക്്  യം് അ  െ  ക്്ം നി  ര  വ  
ധി കമ  ഖ  െ  േ  ൾ പ ് ര  ണ  മാ  കോ ഭാ  ഗി  േ  മാ  കോ
കോ  ക്്്ഡൗ  ണി  ൊ  ണ.് പൊ  കോ  ണ  പയ  ന്് മ  ഹാ  
മാ  രി  യ ് പെ വയ്ാ  പ  നം ത  െ  യാ  ന ജ  ന  ങ്്  ൾ പത  ര ് 
വ ് േ  ളി  ല ഇ  റ  ങ്്ി  ക്്്  ൊ. കോ  േ  പ്ത ് മ ് ന്്ി  
പോ  പന് ് ങ്്ി  ലം് ജ  ന  ങ്്  ൾ സ  ഞ്്ാ  ര നി  യ  പന്്്  
ണം അ  െ  ക്്ം പ  രി  മി  തി  േ  ളി  ൊ  ണ.് 

അ  പമ  രി  ക്്  യം് പബ്ി  ട്്  നം് പഫ്ാ  ന  സം് സപ്പ  
യന്ം് ഇ  റ്്  െി  യം് കൊ  ല ് ള്് രാ  ജയ്  ങ്്  ൾ ചവ  റ  
സി  പന പി  െി  ച്്്  പേ  ട്്ാ  ന ഇ  നി  പയ  ന്്് പൈ  യ്്  ണ  
പമ  ന്്  റി  യാ  പത വ  െ  യ ് ന്്്. യ ് എ  സി  പ്്് ഇ  ത ് 
കൊ  പോ  ര ്നി  സ  ഹാ  യ  ത കോ  േ  ത്്ി  ന ്പ  രി  ൈി  
ത  മാ  യി  രി  ക്്ി  ല്്. ഇ  തി  ന ് മ ് ന  പ ്അ  പമ  രി  ക്് ഒ  
രി  ക്്  ലം് ോ  ണാ  ത്്  പത് കവ  ൈ  നാ  ജ  ന  േ  മാ  യ ആ  
ഴൈ്  േ  ൾ എ  ന്്ാ  ണ  കല് ് യ ് എ  സ ് പപ്  സി  ഡ  ്്്്
കോ  ണ  ൾ  ഡ ് പെ്ം  പ ് േ  ഴി  ഞ്്  ൈി  വ  സം പ  റ  ഞ്്  
ത.് 

വീ  ട്്ി  െി  രി  ക്്ാ  ന റ  ഷയ്  ക്്ാ  കോ  ട ്പ ് െി  ന നി  ര  
കൈ  ശി  ച്്് േ  ഴി  ഞ്്്. ഓ  സക്പ്െ  െി  യ, നയ് ് സി  െ  ന  
ഡ,് ൈ  ക്്ി  ണാ  പഫ്ി  ക്്, ഇ  പസ്  കയ  ല, പബ  ല  ജി  യം,
ജ  ര  മ  നി, പൈ  ക ്റി  പ്്  ബ്്ി  ക,് മ  കെ  ഷയ്, കൊ  ള  ണ്്്,
അ  യ  ര  െ  ന  ഡ,് കോ  ര  കവ... പൊ  കോ  ണ മ ് െം
അ  െ  ച്്ി  ട്് രാ  ജയ്  ങ്്  ള ് പെ െി  റ്്്്ി  ങ്്  പന നീ  ണ്്്
കൊ  ക ് ന്്്. 

എ  ല്്ാം എ  ന്്് പ  ഴ  യ  പ  െി  യാ  വ ് പമ  ന്്് ഉ  റ  പ്്ി  
ച്്്  പ  റ  യാ  നാ  വാ  ത്് അ  നി  ശ്്ി  താ  വ  സ്്  യി  ല
കോ  േം മ ് ഴ ് വ  ന! ഇ  ത ് കൊ  പോ  ര ്സാ  ഹ  ൈ  രയ്ം
ആ  രം് ഒ  രി  ക്്  ലം് പപ്  തീ  ക്്ി  ച്്ി  ല്് എ  ന്്  താ  ണ്
വാ  സത്  വം. ഈ   ആ  ധ ് നി  േ ോ  െ  േ  ട്്  ത്്ി  ല
ഏ  പത  ങ്്ി  ല ് പൊ  ര ്മ  ഹാ  മാ  രി ഇ  ത ് കൊ  പെ പപ്  

ഹ  രി  ക്്്  പമ  ന്്് എ  ങ്്  പന േ  ര ് താ  ന. ചൈ  ന
പൊ  കോ  ണ  യ ് പെ പി  െി  യി  ൊ  യ സ  മ  യ  ത്്്  കൊ  
ലം് അ  തി  പ്്് പപ്  ഹ  ര  കശ  ഷി പ  െ കോ  േ രാ  ജയ്  
ങ്്  ളം് കവ  ണ്്  പത് ഉ  ൾ  പ്ക ് ണ്്ി  ല്് എ  ന്്് ച ് ണ്്ി  
ക്്ാ  ണി  ക്്്  ന്്  വ  ര ് ണ്്്. വ  ര  ഷ  ങ്്  ളാ  യി മ  ഹാ  മാ  
രി  േ  ൾ  പക് ് തി  രാ  യ പപ്  വ  ര  ത്്  ന  ങ്്  ൾ  ക്്് പ  െ
കോ  േ രാ  ജയ്  ങ്്  ളം് പപ്ാ  ധാ  നയ്ം ന  ല  ോ  റി  ല്് എ  
ന്്്ം ച ് ണ്്ി  ക്്ാ  ണി  ക്്  പപ് ് ട ് ന്്്  ണ്്്. ോ  ര  ണം
ശാ  സപ്ത്ം അ  പത്  ക്ത ് ളം വ  ള  ര  ന്്്  േ  ഴി  ഞ്്  
കല്.് മ  ഹാ  മാ  രി  േ  ൾ  പക് ് തി  രാ  യ പപ്  വ  ര  ത്്  ന  
ങ്്  ൾ  ക്്്  ള്് യ ് ണി  റ്്ി  പന ശ ് ഷേ്  മാ  ക്്ി  പയ  
ന്്്ം ഫ  ണ്്് പവ  ട്്ി  ക്്്  റ  പച് ് ന്്്ം പ  ഴി ക്്് ന്്് പെ്ം  
പ ്ഇ  കപ് ് ൾ. ജ  ന  ങ്്  ളം് ഭ  ര  ണ  ക ് െ  ങ്്  ളം് സവ്  
പന്  ത്്ി  ല കൊ  ലം് ൈി  ന്്ി  ക്്ാ  ത്് ആ  ോ  ത  
ത്്ി  പ്്് ശ  ക്്ി  യി  ല സ  ര  വ  തം് നി  ശ്്  െ  മാ  ക ് 
ന്്്. അ  ത ്ത  പന് ് യാ  ണ ്ഈ   പപ്  തി  സ  ന്്ി ോ  
െ  ത്്ി  പ്്് പപ്  കത്യ  േ  ത  യം്. 

അ  തി  പ്്് പപ്  തി  ഫ  െ  നം ആ  കോ  ള സാ  പ്്  
ത്്ി  േ വയ്  വ  സ്്  പയ അ  െി  മ ് െി താ  റ ് മാ  റാ  ക്്്  
ന്്്. ഈ   സാ  ഹ  ൈ  രയ്ം നീ  ണ്്്  കൊ  യാ  ല കോ  േ
സാ  പ്്  ത്്ി  േ പേ്  മം ത  പന് ്േീ  ഴക്മ  ല മ  റി  ക്ഞ ് 
ക്്ാം. 2008പെ   സാ  പ്്  ത്്ി  േ മാ  ദ്്്യ  പത് ് ക്്ാ  ൾ
വ  െി  യ പപ്  തി  സ  ന്്ി  യാ  ണ ്മ ് ന്്ി  ല ് ള്്  പത  ന്്്
ഈ   രം  ഗ  പത് ്വി  ൈ  ഗധ്  ര വയ്  ക്്  മാ  ക്്ി  യി  ട്്്  ണ്്്.
വി  േ  സി  ത രാ  ജയ്  ങ്്  ൾ േ  ന  ത്് ന  ഷ്്  ത്്ി  കെ  ക്്ാ  
ണ ് നീ  ങ്്്  ന്്  ത.് വി  േ  സവ്  ര രാ  ജയ്  ങ്്  ൾ വ  ന
സാ  പ്്  ത്്ി  േ പപ്  തി  സ  ന്്ി കന  രി  കെ  ണ്്ി  വ  ര ് പമ  
ന്്് ഐ  േയ്  രാ  പഷ്്് സ  ഭ മ ് ന്്  റി  യി  പ്്് ന  ല  േി  യി  
ട്്്  മ ് ണ്്്. ഈ   കോ  ക്്്ഡൗ  ണ േ  ഴി  യം് വ  പര  യ  ല്്
മ ് ണ്്്  മ ് റ ് ക്്ി  യ ് ട ് കക് ് ണ്് ോ  െം എ  ന്്  താ  ണ്
ഇ  തി  ന  ര  ഥം. 

സാ  പ്്  ത്്ി  േ വയ്  വ  സ്്  പയ മ ് ക്ന ് ട്്് ന  യി  
ക്്്  ന്് ഓ  കോ േ  െ  േ  വം് പപ്  തി  സ  ന്്ി  യി  കെ  
ക്്് നീ  ങ്്്  േ  യാ  ണ.് വയ്  വ  സാ  യ  ങ്്  ൾ അ  െ  ച്്്  
പ ് ട്്ി  ക്്ി  െ  ക്്്  ന്്്. ോ  ര  ഷി  േ കമ  ഖ  െ ത  േ  ര ് ന്്്.
കസ  വ  ന കമ  ഖ  െ  യി  ലം് നി  ശ്്  ൊ  വ  സ്്. പൊ  പോ  
കട് ് റി  യം കൊ  ല ് ള്് ന  െ  പ  െി  േ  ൾ, നി  കക് ് പ, മ ് 
ത  ല  മ ് െ  ക്്്  േ  ളി  പെ മാ  ദ്്്യം- എ  ല്്ാം ബാ  ങ്്ി  ങ്
കമ  ഖ  െ  യ്ക്്്ം പപ്  ശന്ം. പപ്  തി  സ  ന്്ി  യ ് പെ അ  
െി  യ  ന്്  ര സാ  ഹ  ൈ  രയ്  ത്്ി  ല വയ്  ക്്ി  ഗ  ത നി  കക് ് 
പ  ങ്്  ളി  ല കൊ  ലം് വ  െി  യ ഇ  െി  വ ് ണ്്ാ  കം്.
പൊ  കോ  ണ  ക്്ാ  െം േ  ഴി  ഞ്്് ഇ  പത  ല്്ാം പ  ഴ  യ  പ  

െി  യി  ല തി  രി  പച് ് ത്്ാ  ന സ  മ  യം അ  നി  വാ  രയ്ം. 
അ  സം  േ  െി  ത പൊ  ഴി  ല കമ  ഖ  െ  യി  ല ് ണ്്ാ  ക ് 

ന്് അ  നി  ശ്്ി  ത  തവ്ം െ  ക്്  ക്്  ണ  ക്്ി  ന ്ക ് ടം്  
ബ  ങ്്  പള  യാ  ണ ്പേ  ണി  യി  ൊ  ക്്്  ന്്  ത.് ഇ  ന്്്യ
കൊ  ല ് ള്് രാ  ജയ്  ങ്്  ളി  ല ബ  ഹ ് ഭ ് രി  ഭാ  ഗം പൊ  
ഴി  ൊ  ളി  േ  ളം് അ  സം  േ  െി  ത കമ  ഖ  െ  യി  ൊ  ണ ് 
താ  നം്. 

എ  ല്്ാ  പൊ  ന്്് പ  ച്്  പി  െി  ക്്്  ന്്  ത ്വ  പര സ  ര  
വ രം  ഗ  ത്്്ം സ  ര  ക്്ാ  ര ചേ  അ  യ  ച്്് പ  ണ  മി  റ  
കക് ് ണ്്ി  വ  രം്. അ  സം  േ  െി  ത പതാ  ഴി  ൊ  ളി  േ  ൾ  
ക്്് കന  രി  ട്്് പ  ണം എ  ത്്ി  കക് ് ണ്്ി  വ  രം്. പൊ  
ഴി  ല രം  ഗ  ത്്് സ  ര  ക്്ാ  ര മ ് ത  ല  മ ് െ  ക്്്  േ  ൾ കവ  
ണ്്ി  വ  രം്. െ  ക്്ം കൊ  െി  േ  ള ് പെ സാ  പ്്  ത്്ി  േ
പാ  പക് ് ജ ് േ  ൾ കവ  ണ്്ി  വ  രം്. ധ  ന  ക്്  മ്്ി  യ ് പെ
നി  യ  പന്്്  ണ  ങ്്  ളി  ല നി  ല  ക്്ാ  പത വ  െി  യ കൊ  
തി  ല വാ  യപ്  പയ  ട ് ത്്് സാ  പ്്  ത്്ി  േ വയ്  വ  സ്്  
യി  ല ഇ  റ  കക് ് ണ്്ി  വ  രം്. 

ഇ  ങ്്  പന ഫ  ണ്്ി  റ  ക്്ി സാ  പ്്  ത്്ി  േ വയ്  വ  സ്്  
പയ ചേ  പി  െി  ച്്് ന  െ  ത്്ി  ക്്ാ  ന എ  പത് രാ  ജയ്  ങ്്  
ൾ  ക്്് എ  പത്  മാ  പത്ം േ  ഴി  യ ് പമ  ന്്  താ  ണ ്േ  ണ്്  റി  
കയ  ണ്്  ത.് 

ഇ  കപ് ് ൾ ത  പന് ്പൊ  കോ  ണ  പയ പി  െി  ച്്്  പേ  
ട്്ാ  ന കോ  േ  പത് ്ഏ  റ്്  വം് വ  െി  യ കോ  ക്്്ഡൗ  
ണി  ൊ  ണ ്ഇ  ന്്്യ.130 കൊ  െി ജ  ന  ങ്്  ൾ 21 ൈി  വ  
സം വീ  ട ് േ  ളി  ല ത  പന് ് യി  രി  കക് ് ണ്് അ  വ  സ്്!
മ  റ്്് പ  െ വി  േ  സി  ത രാ  ജയ്  ങ്്  പള  യം് അ  കപ  ക്്ി  
ച്്് പ  രാ  ധീ  ന  ത  േ  ൾ ഏ  പറ  യ ് ള്് ഇ  ന്്്യ ഈ   കൊ  

രാ  ട്്ം എ  ങ്്  പന ഏ  പറ് ് ട ് ക്്്  ന്്്  പവ  ന്്് കോ  േം
മ ് ഴ ് വ  ന ഉ  റ്്്  കോ  ക്്്  ന്്  ത ്സവ്ാ  ഭാ  വി  േം. പൊ  
കോ  ണ  ക്്ാ  െ  വം് അ  ത ് േ  ഴി  ഞ്്്  ള്് ോ  െ  വം്
ഇ  ന്്്യ  ന കൊ  ഡ  ല വ  െി  യ കൊ  തി  ല ൈ  ര  ച്് പൈ  
യ്്  പപ് ് ടം്.

അ  ന്്  ന്്  പത് ്അ  പ്്  ത്്ി  ന ്അ  ന്്  ന്്് േി  ട്്്  
ന്് ക ് െി മാ  പത്ം മാ  ര  ഗ  മ ് ള്് കൊ  െി  ക്്  ണ  ക്്ി  
നാ  ള ് േ  ള ് ണ്്് ഇ  വി  പെ. പാ  െ  ത്്്ം പ  റ  പ്്ി  ലം് പ  
ണി  പയ  ട ് ത്്് േി  ട്്്  ന്് ോ  ര  ഷി  േ വ  ര ് മാ  നം
പൊ  ണ്്് േ  ഷ്്ി  ച്്് ജീ  വി  തം ത  ള്്ി  നീ  ക്്്  ന്്  വ  പര  
പത്  പയ  പത്. 

വാ  ണി  ജയ് സ്്ാ  പ  ന  ങ്്  ളി  ലം് േ  പ്്  നി  േ  ളി  
ലം് കോ  െി  പൈ  യത് ് ണ്്ാ  ക്്്  ന്് വ  ര ് മാ  നം നി  
തയ്  ജീ  വി  ത  ത്്ി  ന ്തി  േ  യാ  ത്്  വ  ര ഉ  ള്്  ത ് ക ് െി
ഇ  ല്്ാ  താ  വ ് ന്് അ  വ  സ്്  യി  ല ചവ  റ  സി  പന േ  
െ  ന്്്  വ  രാ  ന അ  ന ് വ  ൈി  ക്്ാ  പത വാ  തി  െ  െ  ച്്് വീ  
ട്്ി  െി  രി  ക്്്  ന്്് ഇ  കപ് ് ൾ. 

ഇ  വ  ര ് പെ  പോ  പക് ്നി  തയ്  ജീ  വി  തം മ ് ക്ന ് ട്്്  
പൊ  ണ്്്  കൊ  കേ  ണ്്  തി  പ്്് ഉ  ത്്  ര  വാ  ൈി  തവ്ം കേ  
പദ്്്- സം  സ്്ാ  ന സ  ര  ക്്ാ  ര ് േ  ളി  ൊ  ണ.് കോ  
ക്്്ഡൗ  ണി  പ്്് മ ് ന്്ാം വാ  ര  ത്്ി  കെ  ക്്് േ  െ  
ക്്്  ക്പ ് കഴ  ക്്്ം ഈ   ഉ  ത്്  ര  വാ  ൈി  തവ്ം ഏ  റി  വ  
രം്. കേ  പദ്്്, സം  സ്്ാ  ന സ  ര  ക്്ാ  ര ് േ  ള ് പെ സാ  
പ്്  ത്്ി  േ പാ  പക് ് ജ ് േ  ൾ അ  െി  ത്്  ട്്ി  പെ ജ  ന  ങ്്  
ളി  കെ  പക് ് ത്്്  ന്്്  പവ  ന്്് ഉ  റ  പ്്്  വ  ര ് ത്്്  േ ഭാ  
രി  ച്് കോ  െി  യാ  വം്. അ  കത  പറ് ് ട ് ക്്്  ന്്  തി  ല വ  
ര ് ന്് പാ  ളി  ച്്  േ  ൾ വി  െ  കയ  റി  യ  ത ് മാ  കം്. 

ശോസ്ൽ്്ഫിന്ഹ്മ ര ണം ഒ ര ്മീ റ്് ര്്
അ േ പെ നി 

ല്്ക്്് കപ് ്ൾ്് കോ ഗി
മ രി ച്്ാ ല്് േ പല് ്റി 
യം് ക ്ട്് ത്് ല്്്ം ത ്െ 
ങ്്ി യി ട്്് ണ്്്. ഭാ ര ത 
ത്്ി ല്് ത പന്.് ഇ തി 
നി െ യി ല്് കൊ ലം്
കേ ര ള ത്്ി കെ യം് മ 
റ്്് സം സ്്ാ ന ങ്് ളി 

കെ യം് ആ കോ ഗയ് പപ് വ ര്്ത്് േ ര്് വ െി പോ ര്
ൈ െ ഞ്്് ഏ പറ് ്ട ്ക്്് േ യാ ണ.് അ ത ്ജീ വ ന്് പ 
ണ യം പവ ച്്് ള്് ഒ ര ്യ ്ദ്് പമ ന്് ൈ െ ഞ്്ി ല്്
ആ ണ.് ശ രി ക്്്ം ജീ വ ന്് പ ണ യം പവ ച്്ി ട്്ാ 
കോ എ ന്്് കോ ൈി ക്്് കപ് ്ൾ്് ഒ ര ൾ്്പ്്ം കൊ 
ലം് അ തി ശ കോ ക്്ി ഇ ല്് ത പന്.് ആ രാ ണ്
പൊ വി ഡ ് കോ ഗി എ ന്്് തി രി ച്് റി യാ ന ്ള്്
സാ ധയ് ത ഇ ല്്ാ ത്് കപ് ്ൾ്് ഒ ര ്മീ റ്് ര്് അ േ പെ 
യാ ണ ്മ ര ണം!

ഒ ര ്മീ റ്് ര്് അ േ പെ മ ര ണം നി ല്്ക്്് കപ് ്
ൾ്് എ ല്്ാം മ റ ന്്് സവ് ന്്ം ഡയ് ്ട്്ി പൈ യ്്് േ യം്,
മ റ്്് ള്് വ ര ്പെ ജീ വ ന്് ര ക്്ി ക്്ാ ന്് പൊ ര ്ത ്
േ യം് പൈ യ്്് കപ് ്ൾ്് അ വ ര ്പെ ജീ വ ന ്കന രി 
ട ്ന്് റി സ് ക ്വ ള പര വ ല ്താ ണ.് അ ങ്് പന നി 
ല്്ക്്് കപ് ്ഴാ ണ ്മ പറ് ്ര ്ൈ െ ഞ്്്, സാ െ റി ൈ 
െ ഞ്്ി പ്്് ര ്പ ത്്ി ല്്. സം സ്്ാ ന സ ര്്ക്്ാ രി 
ന ്േ ട ്ത്് സാ പ്് ത്്ി േ ബ ്ദ്് മ ്ട്്് ഉ ണ്്് എ ന്്
ോ രയ്ം ഉ റ പ്്ാ ണ.് ആ  സാ പ്് ത്്ി േ ബ ്ദ്് മ ്ട്്് 
േ ൾ്്ക്്ി െ യി ല്് ത പന് ്യാ ണ ്മ പറ് ്ര ്സാ െ റി
ൈ െ ഞ്്ി ന ്കവ ണ്്ി സ ര്്ക്്ാ ര്് മ ്തി ര ്ന്് തം്
എ ന്്്ം ഉ റ പ്്ാ ണ.്

സ ര്്ക്്ാ ര്് കമ ഖ െ യി പെ ആ കോ ഗയ് പപ് വ 
ര്്ത്് േ പര ഈ  സാ െ റി ൈ െ ഞ്്ി ല്് നി ന്്്ം ഒ 
ഴി വാ ക്് പപ് ്ട ്േ ത പന് ്കവ ണം. ജീ വ ന്് പ ണ 
യ പപ് ്ട ്ത്്ി മ ്ന്് നി ര യി ല്് നി ല്്ക്്് കപ് ്ൾ്്
അ വ ര ്പെ സാ പ്് ത്്ി േ കപ്സാ ത സി പന ക്്് െി
ഇ ല്്ാ താ ക്്് ന്് ത ് പക് ്ര ത യാ ണ.് പാ പ വ ്മാ 
ണ.്..

അ പത പക് ്ര ത യാ ണ,് പാ പം ത പന് ്യാ ണ!്
സവ് ന്്ം ജീ വ കോ പാ ധി യം്, ക ്ടം് ബ ത്്ി പ്്്
ജീ വ കോ പാ ധി യം്, ജീ വ നം് പ ണ യ പപ് ്ട ്

ത്്ി കോ െി പൈ യ്്് ക്പ ്ൾ്്
മാ സാ മാ സ മ ്ള്് വ ര ്മാ 
നം ക ്െി സ ര്്ക്്ാ രി ന ് തി 
രി പേ ന ല്്േ ണം എ ന്്് പ 
റ യ ്ന്് തി പെ നയ്ാ യ മ ല്്ാ 
യമ് ഊ ഹി ക്്ാ വ ്ന്് കത യ ്
ള്്്. കോ കറ്്് ര്്മാ ര്്ക്്്ം,
റ്്്്ാ ഫ ് കന ഴ് സ ്മാ ര്്ക്്്ം,
കോ ഗി േ ള ്മാ യി അ ട ്ത്്്
ഇ െ പ ഴ ്ക ്ന്് മ റ്്് ജീ വ ന 
ക്്ാ ര്്ക്്് മാ ണ ്ഇ ത്് രം റി 
സ് ക ്വ ള പര ക ്ട ്ത ല്്. ആ 
ശ ്പ പത്ി യി പെ വ െി യ ഹാ 
ള ്േ ളി ല്്, വീ ട ്േ ളി ല്് കൊ 
ലം് കൊ ോ ന്് േ ഴി യാ പത
ത റ യി ല്് പാ യ വി രി ച്്് േി െ 
ക്്് ന്് ഒ ര ് പ റ്്ം ജീ വ ന 
ക്്ാ ര ്ണ്്്, ഇ വി പെ.

അ വ ര്് ജീ വ ന്് പ ണ യ 
പപ് ്ട ്ത്്് ക്പ ്ഴം്, വീ ട ്േ 
ളി ല്് കൊ ോ പത ഇ വി പെ
േ ഴി ഞ്്് കോ െി പൈ യ്്് കപ് ്ഴം് അ വ രി ല്് നി 
ന്്്ം സാ െ റി ൈ െ ഞ്്ി ല ്പെ അ വ ര ്പെ ശ പ്് 
ളം ക ്െി ഇ ല്്ാ താ ക്്് ന്് ത ്ഒ രി ക്് ലം് നയ്ാ യ 
കമ അ ല്്.

കേ പദ്്് സ ര്്ക്്ാ രി നപ്റ ചെ ഫ ് ഇ ന്്ഷ റ 
ന്്സ ്പ ദ്് തി പപ് ഖയ്ാ പി ച്്് േ ഴി ഞ്്ി രി ക്്് ന്്്.
മ റ്്് സം സ്്ാ ന ങ്് ളി പെ മ ്ഖയ് മ പന്്്ി മാ പോ 
പക് ്ആ കോ ഗയ് പപ് വ ര്്ത്് േ ര്്ക്്് മ ്ന്്്ം നാ 
ലം് മാ സ പത് ് അ ധി േ ശ പ്് ളം ന ല്്ക ്ന്് 
താ യം് പപ് ഖയ്ാ പി ച്്് േ ഴി ഞ്്്. അ ധി േ ശ പ്് 
ളം ഒ ന്്്ം ന ല്്േ ണ്്, എ ങ്്ി ലം് അ വ ര ്പെ മാ 
സ മാ സ മ ്ള്് ശ പ്് ളം സാ െ റി ൈ െ ഞ്്് ഇ ല്്ാ 
പത അ വ ര ്പെ ചേ േ ളി ല്് ത പന് ് എ ത്് 
ണം.

ഇനിസവ്കാരയ്ആശ്രപത്ികള്്
സവ് ോ രയ് ആ ശ ്പ പത്ി േ ളി കെ ക്്് പൊ വി 

ഡ ്ൈി േി ത്് എ ത്്് ന്് ോ െം അ ധി േ ദ ്ര മ 
ല്്. അ ങ്് പന കോ ഗി േ ള ്പെ എ ണ്്ം ക ്ൊ തി രി 
ക്് പട് ്ഒ ര ്പ തി നാ യി ര ത്്ി െ ധി േം

കോ ഗി േ ൾ്്ക്് പ്്് റം ഒ ന്്്ം സ ര്്ക്്ാ ര്് കമ ഖ 

െ യി ല്് ൈി േി ത്്ി ക്്ാ ന്് േ ഴി യ ്പമ ന്്് കൊ 
ന്്് ന്്ി ല്്. ൈി േി ത്് സവ് ോ രയ് കമ ഖ െ യി കെ ക്്്
വയ്ാ പി പ്്ി ക്്് കപ് ്ൾ്് അ വ ര്്ക്്്ം കപ ഴ് സ ണ 
ല്് പപ്പാ ട്് ക്് ന്് ഉ പ േ ര ണ ങ്് ളം്, എ ന്് 95 മാ 
സ് കം് ന ല്്േ ണം. അ ത ്ക ്ൊ പത അ വ ര ്പെ
ജീ വ നം് വി െ മ തി ക്്ാ നാ ോ ത്് താ ണ.് സ 
ര്്ക്്ാ ര്് കമ ഖ െ യി പെ ഒ ര ്ജീ വ ന ക്്ാ ര ന്് സ ര 
വീ സി ന ്ഇ െ യി ല്് പവ ച്്് മ രി ച്്് കൊ യാ ല്് മ ക്് 
ൾ്്ക്ക,് ആ പശ്ി ത ര്്ക്ക ്കോ െി േി ട്്് പമ ന്്്
എ ന്് ത ്ഉ റ പ്്്.

എ ന്്ാ ല്് സവ് ോ രയ് കമ ഖ െ യി ല്് ഈ  പൊ 
വി ഡ ്യ ്ദ്് ക്്ാ െ ത്്് പൊ വി ഡ ്കോ ഗ ബാ ധി 
ത രാ യി ഏ പത ങ്്ി ലം് സവ് ോ രയ് കമ ഖ െ യി പെ
ആ കോ ഗയ് പപ് വ ര്്ത്് േ ര്് മ രി ച്്് കൊ ക ്േ യാ 
പണ ങ്്ി ല്് അ വ ര ്പെ ആ പശ്ി ത ര്്ക്്് കോ െി ന 
ല്്കേ ണ്് സം വി ധാ നം നി െ വി ല്് വ കന് ്േ ഴി 
യ.് അ തി കോ പൊ പ്്ം അ വ ര ്പെ ൈി േി ത്് ൈി 
െ വം് ചെ ഫ ്ഇ ന ഷവ് റ ന്്സം് സ ര്്ക്്ാ ര്് വ 
ഹി ക്് ണം. ഇ തി പെ ചെ ഫ ് ഇ ന ഷവ് റ ന്്സ്
സം വി ധാ നം കേ പദ്്് സ ര്്ക്്ാ ര്് ന െ പ്്ാ ക്്് ന്്് 
ണ്്് താ നം്.

അതായത്മ്ന്്്കാരയ്ങ്്ള്്
1. സാ െ റി ൈ െ ഞ്്ി ല്് നി ന്്്ം സ ര്്ക്്ാ ര്്

ആ കോ ഗയ് കമ ഖ െ യി പെ ആ കോ ഗയ് പപ് വ ര്്ത്് 
േ പര ഒ ഴി വാ ക്് ണം. 

2. സവ് ോ രയ് ആ ശ ്പ പത്ി േ ൾ്് ഉ ൾ്്പപ് ്പെ പ 
നി ൈി േി ത്്ാ കേ പദ്്് ങ്് ളി പെ ല്്ാം സവ് യം സം 
ര ക്് ണ േ വ ൈ ങ്് ൾ്് എ ത്്ി കച് ്ര ്വാ ന്് യ ്ദ്് 
ോ ൊ െി സ്്ാ ന ത്്ി ല്് ന െ പ െി േ ൾ്് ഉ ണ്്ാ േ 
ണം. 

3. സവ് ോ രയ് ആ ശ ്പ പത്ി യി പെ ആ കോ ഗയ്
പപ് വ ര്്ത്് േ ര്് ആ പര ങ്്ി ലം് പൊ കോ ണ ൈി 
േി ത്് യി ല്് ഏ ര്്പപ് ്ട ്ന്് സ മ യ ത്്് മ ര ണം
സം ഭ വി ച്്ാ ല്് അ വ ര്്ക്്് സ ര്്ക്്ാ ര്് സം വി ധാ 
ന ത്്ി പെ കൊ പെ അ വ ര ്പെ ആ പശ്ി ത ര്്ക്്്
ന ല്്ക ്ന്് സ ര്്ക്്ാ ര്് കോ െി സം വി ധാ നം
ചഡ യി ങ ്ഇ ന്് ഹാ ര്്ന സ ്ഏ ര്്പപ് ്ട ്ത്്് േ
ത പന് ്കവ ണം.

ഇ തി പോ ന്്്ം ജി ഡി പി യ ്പെ ഒ ര ്ശ ത മാ 
ന ത്്ി ല്് താ പഴ യ ്ള്് ത ്േ ആ കോ ഗയ് കമ ഖ െ 
യക്്്് ന ല്്േി യാ ല്് കൊ ര എ ന്്് ള്് സ തയ്ം
കേ പദ്്്- സം സ്്ാ ന സ ര്്ക്്ാ ര ്േ ൾ്് മ ന സി ൊ 
കക് ്ണ്് സ മ യ മാ ണി ത.്

ലോക്ഡൗണ്്കഴിയ്ലപ്്ള്്...
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അശോക്കര്്ത്് കൊകോ ണാ
പപ് തി 

കോ ധം ഇ കപ് ്ൾ്് ഏ താ 
ണ്്് പറ്്്് ഡി യാ ണ.് കോ 
ക്്് ഡൗ ണ്് പി രീ ഡ ്േ 
ഴി യ ്കപ് ്ഴാ യി രി ക്്്ം
പ ്തി യ പപ് ശ് ന ങ്് ൾ്്
ത െ പൊ ക്്് േ.

പത പര പഞ് ്ട ്ക്് 
പപ് ്ട ്ന്് ഇ ്്് ര്്നാ ഷ 

ണ ല്് എ യ ര്്കൊ ര്്ട്്് േ പള ങ്്ി ലം് അ കപ് ്കഴ 
ക്്്ം ത ്റ കക് ്ണ്്ി വ രം്. മി ത മാ യ രീ തി യി ല്്
അ ന്്ാ രാ ഷ് പെ് സ ര വീ സ ്േ ൾ്് ആ രം ഭി ക്്ാ പത
ത ര മി ല്്. ഏ റ്് വ ്മ ധി േം പപ് വാ സി േ ള ്ള്് കേ ര 
ള മാ യി രി ക്്്ം അ തി പ്്് ദ ്രി തം ഏ പറ അ ന ്ഭ 
വി ക്്് േ. ആ ള ്േ ൾ്് നാ ട്്ി ല്് വ രാ ന്് വയ് പഗ് ത ക ്
ട്്്ം. േ യ റ്്ി വി ൊ ന്് വി കൈ ശ സ ര്്ക്്ാ ര ്േ ളം്. ഗ 
ൾ്്ഫ ്രാ ജയ് ങ്് ളാ യി രി ക്്്ം ഏ റ്് വം് വ െി യ പപ് 
തി സ ന്്ി സ ്ഷ്്ി ക്്് േ.

ജ ന ത്്ി പന ഇ ങ്്ി പന അ ധി േ ോ െം അ േ 
ത്്ി ര ്ത്്ാ ന്് പ റ്്ി ല്്. മാ ന സി േ വം് സാ മ ്ഹി േ 

വ ്മാ യ പപ് ശ് ന ങ്് ള ്ണ്്്. പൊ ഴി ല ്മി ല്്. ക ്കറ കപ് ്
പര ങ്്ി ലം് വ യ െ ്്്ാ ോ നം് മ തി. ഇ പൊ പക് ്പ 
രി ഗ ണി ച്്ാ യി രി ക്് ണം പ ഞ്്ാ ബം് അ സാ മം്
കന രി യ ഇ ള വ ്േ ൾ്്ക്്് വ ഴ ങ്്ി യി രി ക്്് ന്് ത.് അ 
വി െ ങ്് ളി ല്് വയ്ാ പ ന വം് ക ്റ വാ ണ.് പൊ കോ 
ണാ നി യ പന്്് ണം സം സ്്ാ ന സ ര്്ക്്ാ ര ്േ ള ്പെ
ചേ യി പോ ത ്ങ്്ാ ന്് പപ് യാ സ മാ യ ോ െ മാ യി 
രി ക്്്ം കോ കഡ്ൗ ണ്് േ ഴി ഞ്്ാ ല്്. കേ പദ്്്ം ത 
പന് ്രാ ജയ് പൊ ട്്ാ പത ഒ ര ്കപ്പാ കട് ്കക് ്ൾ്് നി ശ്് 
യി ച്്് നി യ പന്്് ണം ഏ പറ് ്ട ്ക്് ണം.

അ തി നാ ൈയ്ം കവ ണ്് ത ് ഇ ന്്്യ യി പെ ത്്് ന്്

വി കൈ ശി േ ള ്കെ യം് ത കദ് ്ശ വാ സി േ ള ്പെ യം്
എ മി കപ്ഗ ഷ ന്് വി സാ വി വ ര ങ്് ൾ്് യാ പത് യ ്പെ
ത ്െ ക്് ത്്ി കെ ത പന് ്കശ ഖ രി ക്്് േ എ ന്് താ 
ണ.് അ തി ന ്വി കൈ ശ ോ രയ് വ ക ്പ്്് ത പന് ്വി 
ൈാ രി ക്് ണം. ഇ ന്്്യ യി ല്് എ ത്്ി യാ ല ്െ ന്് മ ്പൈ് 
ക ്ത്്ി സം സ്്ാ ന സ ര്്ക്്ാ ര ്േ ൾ്്ക്്് ചേ മാ റ 
ണം. ഇ പല് ്ങ്്ി ല്് ന മ്്് പെ ആ കോ ഗയ് മ പന്്്ി നി യ മ 
സ ഭ യി ല്് പ റ ഞ്് കൊ പെ ൈി െ മി ട ്ക്് ന്്ാ പര ങ്്ി 
ലം് സ ്പത് ത്്ി ല്് ര ക്് പപ് ്ൊ ന്് കോ ക്്്ം. ഈ  
ഡി ജി റ്് ല്് യ ്ഗ ത്്ി ല്് യാ പത് ത ്െ ങ്്് കപ് ്പഴ
ആ പള േ പണ് ്ത്്ാ ന്് പപ് യാ സ മി ല്്.

അ ത ്കൊ പെ ത പന് ്സാ മ ്ഹി േ വയ്ാ പ ന മ ്
ള്് സ്് െ ങ്് ൾ്് മാ പത്ം സ മ്്് ര ണ കോ കഡ്ൗ 
ണി ല്് നി െ നി ര്്ത്്ി പക് ്ണ്്് മ റ്്് സ്് െ ങ്് ളി ല്്
നി യ പന്്്ി ത രീ തി യി ല്് ഓ ഫീ സ ്േ ളം് പ ണി ശാ 
െ േ ളം് ത ്റ ക്് ണം. ഓ ഫീ സി ലം് പൊ ഴി െി െ 
ത്്്ം ആ പോ പക് ് കൊ േ ണ പമ ന്്്ം അ വ പര
എ ങ്് പന പൊ ണ്്് കൊ േ ണ പമ ന്്്ം സ ര്്ക്്ാ ര്്
നി ശ്് യി ക്് ണം. അ തി നാ യി പൊ ത ്വാ ഹ ന 
ങ്് ൾ്് മ പത് കമ ഉ പ കോ ഗി ക്്ാ വ.് പത ര പഞ് ്ട ്പ്്്
ഡയ് ്ട്്ി ക്്് ആ പള പൊ ണ്്് കൊ ക ്ന്് കൊ പെ.
അ പല് ്ങ്്ി ല്് അ തി പ്്്മ റ വി ലം് മി െ ക്് ന്്ാ ര്് സവ് 
ോ രയ് വാ ഹ ന ങ്് പള ട ്ത്്് േ റ ങ്്്ം. അ തി ന ന ്
വ ൈി ക്് ര ്ത.് കോ കഡ്ൗ ണി പ്്്  ഇ ഫ ക് കറ് ്ട്
ക ്െി യ പപ് വ ര്്ത്് ന മാ ണ ്ന െ പ്്ാ കക് ്ണ്് ത.്

രാ പഷ്്്ം നി ശ്് െ മാ ോ പത നി യ പന്്്ി ത ൈ െ ന 
ത്്ി ല ്പെ തി രി ച്്് വ ര ണം. ഇ തി ല്് ആ ൈയ് കത് ്
ത ്കേ പദ്്് സ ര്്ക്്ാ രി ന ്മാ പത് കമ പൈ യ്്ാ ന്് േ ഴി 
യ.് ര ണ്്ാ മ കത് ്ത ്വയ് ക്് മാ യ പ ദ്് തി യ ്ണ്്ാ 
ക്്ി സം സ്്ാ ന സ ര്്ക്്ാ ര ്േ ൾ്്ക്്്ം. അ തി ന ്
ള്് പൈ െ വ ് ക ്തയ് മാ യ േ ണ ക്്് േ ള ്പെ അ െി 
സ്്ാ ന ത്്ി ല്് കേ പദ്്് സ ര്്ക്്ാ ര്് വ ഹി ക്്് േ യം്
കവ ണം. 

വികസിതരാജയ്ങ്്ളകന
ത്്നഷ്്ത്്ിറേക്്ാണ്
നീങ്്്ന്്ത.്വികസവ്രരാജയ്
ങ്്ളവനസാമ്്ത്്ിക
പര്തിസന്്ിറനരിറേണ്്ിവര്
കെന്്്ഐകയ്രാപഷ്്്സഭ
മ്ന്്റിയിപ്്്നൽകിയിട്്്മ്
ണ്്്.ഈറോക്്്ഡൗൺക
ഴിയം്വകരയല്്മ്ണ്്്മ്റ്
ക്്ിയ്ട്റക്്ണ്്കാേം
എന്്താണ്ഇതിനർഥം.

ആരോഗയ്പര്വര്്ത്്കര്്ക്്് 
ഈ  ച ല ഞ്്് രവ ണ രോ

രാ ഷടൂൂൂം േി ശൂൂ ല മാ കാ ടത േി യ ഷതൂൂൂി ത ച ല േ തൂൂി ല ൂടെ തി രി ചൂൂൂ വ ര ണം. 
ഇ തി ലൂൂ ആ ദയൂ നതൂ ൂത ൂനക ഷദൂൂൂ സ രൂൂകൂൂാ രി ന ൂമാ ഷതൂ നമ ടച യൂൂാ നൂൂ ക ഴി യ.ൂ 

ര ണൂൂാ മ നതൂ ൂത ൂവയൂ കൂൂ മാ യ പ ദൂൂ തി യ ൂണൂൂാ കൂൂി സം സൂൂാ േ 
സ രൂൂകൂൂാ ര ൂക ളൂൂകൂൂൂം. അ തി ന ൂളൂൂ ടച ല വ ൂക ൂതയൂ മാ യ ക ണ കൂൂൂ ക ള ൂടെ 

അ െി സൂൂാ േ തൂൂി ലൂൂ നക ഷദൂൂൂ സ രൂൂകൂൂാ രൂൂ വ ഹി കൂൂൂ ക യംൂ നവ ണം. 

മെമര്ൊസയൻസ്
കൊറോണ:ചികിത്്ിക്്ാന്്പ്തിയട്ള്്കൊ വി ഡ ് ചവ റ സ ് ശവ്ാ സ കൊ ശ പത് ് സാ ര മാ 

യി ബാ ധി ക്്് ക്പ ്ഴാ ണ ് അ ത ് ഗ ്ര ്ത ര മാ 
ക ്േ എ ന്്ാ ണ ്റി കപ് ്ര്്ട്്് േ ൾ്് പ റ യ ്ന്് ത.് പ ്തി യ താ യി
എ ത്്് ന്് കോ ഗി േ ളി ല്് ആ ര്്പക് ്ല്്ാ മാ ണ ് ഗ ്ര ്ത ര മാ യ
ശവ്ാ സ കൊ ശ പപ് ശന്ം ഉ െ പെ ട ്ക്്് േ എ ന്്് ക ്തയ് ത കോ പെ
പപ് വ ൈി ക്്ാ വ ്ന്് ഒ ര ്ആ ര്്ട്്ി ഫി ഷയ് ല്് ഇ ്്് െി ജ ന്്സ ്ട ്ൾ്്,
അ പമ രി ക്്ി യി പെ യം് ചൈ ന യി കെ യം് ഗ കവ ഷ േ ര്് വി േ 
സി പ്്ി ച്് താ യി ആ ണ ്റി കപ് ്ര്്ട്്്.

ഈ  അ ല്്കോ റി ത പത് ്ആ ശ ്പ പത്ി േ ളി ല്് ഉ പ കോ ഗി 
ക്്് േ യാ പണ ങ്്ി ല്്, അ വി പെ യ ത്്് ന്് ഏ പൊ പക് ്കോ ഗി 
േ ൾ്്ക്്ാ ണ ്ക ്ട ്ത ല്് പശ് ദ്് ന ല്്കേ ണ്് ത ്വയ് ക്് മാ യി അ റി 
യാ പമ ന്്ാ ണ ് അ വ ോ ശ വാ ൈം. ആ ശ ്പ പത്ി േ ളി ലം് മ റ്്്ം
കോ കറ്്് ര്്മാ രം് മ റ്്് സ ജ്്ീ േ ര ണ ങ്് ളം് ക ്റ വാ യ ഇ ത്് ര 
പൊ ര ്സാ ഹ ൈ രയ് ത്്ി ല്് ഈ  ട ്ളി പ്്് ഉ പ കോ ഗം ഗ ്ണ േ ര 
മാ ക ്പമ ന്്ാ ണ ്അ വ ര്് പ റ യ ്ന്് ത.് നയ് ്കോ ര്്ക്്് യ ്ണി കവ 
ഴസ്ി റ്്ി യ ്പെ കപ്ഗാ സമ്ാ ന്് സ് ക ്ൾ്് ഓ ഫ ്പമ ഡി സി നി ല്് ഫി 
സി ഷയ് നം് പപ്പാ ഫ സ റ ്മാ യി കോ െി പൈ യ്്് ന്് പമ ഗ ന്് കൊ 
ഫി യാ ണ ്ഇ ത ്പവ ളി പപ് ്ട ്ത്്ി യി രി ക്്് ന്് ത.്

അ ദഭ് ്ത പപ് ്ട ്ത്്് ന്് ൈി െ സ ്ൈ ന േ ൾ്് കോ ഗി േ ളി ല്് നി 
ന്്് ട ്ൾ്് വാ യി പച് ്ട ്ക്്് ന്്് പവ ന്്ാ ണ ്റി കപ് ്ര്്ട്്് പ റ യ ്ന്് 
ത.് ൈി െ കോ ഗി േ ൾ്്ക്്് അ േയ് ്ട്്് പറ സപ്ി കര റ്് റി ഡി സീ സി
സി ന്്പഡ്ം (എ ആ ര്്ഡി എ സ)് വ ര ്ന്്് ണ്്്. കൊ വി ഡ-്19 ബാ 
ധി ക്്് ന്് കോ ഗി േ ളി ല്് ഇ ത ്ഗ ്ര ്ത ര വം് സ ങ്്ീ ര ണ വ ്മാ യ
ഒ ര ്മാ റ്് മാ ണ.് ഇ ത്് രം കോ ഗി േ ള ്പെ ശവ്ാ സ കൊ ശ ത്്ി ല്്
പൈ്ാ വ േം നി റ യ ്േ യം് ഈ  േ ട്് ത്്ി പെ ത്്് ന്് കോ ഗി േ ളി ല്്
50 ശ ത മാ നം കപ ര്്ക്്് ജീ വ ന്് ന ഷ്് മാ ക ്േ യം് പൈ യ്്് ന്്്. എ 
ന്്ാ ല്്, ഈ  സ ങ്്ീ ര്്ണ്് ത േ ൾ്് വ രാ വ ്ന്് ആ ള ്േ പള ത ്െ ക്് 
ത്്ി പെ തി രി ച്് റി യാ വ ്ന്് ഒ ന്്ാ ണ ്പ ്തി യ ട ്ൾ്്.

നി റ ഞ്്് േ വി യ ്ന്് ആ ശ ്പ പത്ി േ ളി പെ ത്്് ന്് ഏ ത്
കോ ഗി ക്്ാ ണ ്പപ്ാ ധാ നയ്ം ന ല്്കേ ണ്് ത ്എ ന്്് എ ള ്പ്് ത്്ി ല്്
മ ന സി ൊ ക്്ാ ന്് അ ന ്വ ൈി ക്്് ന്് ട ്ളാ ണി ത.് ഇ തി ന ്പി 
ന്്ി ല്് പപ് വ ര്്ത്്ി ച്് െീം,  നയ് ്കോ ര്്ക്്ി ല്് നി ന്്് ള്് കോ ഗി േ 
പള ക്്് റി ച്്് ള്് കഡ റ്് യം് ക ്പെ ഉ ൾ്്പപ് ്ട ്ത്്ി ക ്ട ്ത ല്് ഉ പ 
കോ ഗ പപ് ൈ മാ ക്്ാ ന്് ഒ ര ്ങ്്് േ യാ ണ.്

?

കേ ര ളം ഉ ൾ പപ് ്പെ യ ്ള്് സം സ്്ാ ന ങ്് ളി പെ ജ ന ങ്് 
ൾ വീ  ട്്്  ത  െ  ങ്്  െി  ൊ  ണ.് നി  തയ്  ജീ  വി  ത  ത്്ി  ന ്അ  വ  

ശയ്ം കവ  ണ്് കസ  വ  ന  ങ്്  കളാ സൗ  േ  രയ്  ങ്്  കളാ േി  ട്്ാ  പത ജ  ന  
ങ്്  ൾ്് അ  ക്്  രാ  ര്്ഥ  ത്്ി  ല്് വീ  ര്്പ്്്  മ ് ട്്്  ന്്്. ഈ   തയ്ാ  ഗ  ങ്്  പള  
ല്്ാം സ  ഹി  ച്്് ത  െ  വി  ല്് പാ  ര്്ക്്ാ  ന ് ള്് തീ  ര ് മാ  നം എ  ട ് ത്്ി  രി  
ക്്്  ന്്  ത ് ത  പന് ്ജീ  വ  ന്് നി  െ  നി  ര്്ത്്്  േ എ  ന്് ഏ  േ െ  ക്്്യ  
ത്്ി  ൊ  ണ.് ചൈ  ന  യി  ല്് പപാ  ട്്ി  പ്്്  റ  പപ് ് ട്്്, മ ് ന്്് മാ  സ  ങ്്  
ൾ്്ക്്്  ള്്ി  ല്് ഇ  ര ് ന ് കറാ  ളം രാ  ജയ്  ങ്്  ളി  ല്് പ  െ  ര്്ന്്്  േ  യ  റി, അ  
ര  െ  ക്്  കത്ാ്  ളം കപ  ര ് പെ ജീ  വ  പന  ട ് ത്് പോ  വി  ഡ ്ചവ  റ  സി  
പ്്് പി  െി  യി  ല്്പപ് ് െ  ര ് കത എ  ന്്് പപ്ാ  ര്്ഥി  ച്്് ജ  ന  സാ  മാ  നയ്  
ത്്ി  പ്്് സിം  ഹ  ഭാ  ഗ  വം് വീ  െ  േ  ങ്്  ളി  ല്് േ  ഴി  യ ് കപ്ാ്  ൾ്്, സവ്  
ന്്ം ജീ  വ  നം് ജീ  വി  ത  വം് ക ് ടം്  ബ  വം് ഉ  റ്്  വ  പര  കപ്ാ്  ലം് മ  റ  
ന്്്ം മാ  റ്്ി  നി  ര്്ത്്ി  യം് ജ  ന  കസ  വ  ന  ത്്ി  നി  റ  ങ്്്  ന്്  വ  പര േ  
ണ്്േ  ണ്് ചൈ  വ  ങ്്  ളാ  യാ  ണ ്ജ  ന  ങ്്  ൾ്് ോ  ണ ് ന്്  ത.് ആ  കരാ  
ഗയ് കമ  ഖ  െ  യി  പെ പപ്  വ  ര്്ത്്  േ  ര്്, പപാ  െീ  സ ്ഉ  കൈ്യാ  ഗ  സ്്  ര്്, അ  
വ  ശയ് കമ  ഖ  െ  യി  പെ ജീ  വ  ന  ക്്ാ  ര്്, ജ  ന  പപ്  തി  നി  ധി  േ  ൾ്് ത ് െ  ങ്്ി
നി  ര  വ  ധി ക ് ട്്  ര ് ണ്്് കപ  പര  ട ് ത്്് പ  റ  യാ  ന്്. അ  ക്്്  ട്്  ത്്ി  ല്്
സവ്  ന്്ം നാ  ട്്ി  ല്്, നാ  ട്്്  ോ  ര്്പക്ാ്  പ്്ം നി  ന്്് അ  വ  ര ് പെ വി  വി  
ധ  ങ്്  ളാ  യ ആ  വ  ശയ്  ങ്്  ൾ്് കന  െി  പയ  ട ് ക്്ാ  നം് ആ  വ  ൊ  തി  േ  
ൾ്്ക്്് പ  രി  ഹാ  രം ോ  ണാ  നം് ഓ  െി  ന  െ  ക്്്  ന്് കവ  പറാ  ര ്ക ് ട്്  
ര ് ണ്്്; വി  വി  ധ ൈി  ന  പ  പത്  ങ്്  ള ് പെ ഏ  ജ  ന്്്്  മാ  രം് പ  പത് വി  ത  ര  
ണ  ക്്ാ  രം്.

നാ  െി  പ്്് സ  കന്ാ്  ഷ  ങ്്  ളി  ലം് സ  ങ്്  െ  ങ്്  ളി  ലം് ആ  കോ  ഷ  
ങ്്  ളി  ലം് ആ  പ  ത്്്  േ  ളി  ലം് ഒ  പ്്ം നി  ല്്ക്്്  ന്്  വ  രാ  ണ ്ഇ  ക്്്  
ട്്  ര്്. ജ  ന  ങ്്  ള ് പെ "സവ്  ന്്ം കെ  ഖ  േ'  നാ  യി, അ  നൗ  പ  ൈാ  രി  േ ജ  
ന  പപ്  തി  നി  ധി  യാ  യി ഒ  പ്്ം നി  ല്്ക്്്  ന്് ഇ  വ  ര ് പെ കസ  വ  ന  ങ്്  
ൾ നാ  െി  പന  ന്്്ം ത ് ണ  യാ  ണ.് പൊ  വി  ഡ ്പപ്  തി  കോ  ധ ോ  രയ്  
ങ്്  ളി  ലം് ഈ   കസ  വ  നം മ  റ  ക്്ാ  നാ  വി  ല്്. പ പത് ത്്ി ന പ്്് റം, 
പാ ലം് മ ര ്ന്്്ം എ ന്്ി ന,്  നി കത്യാ പ കയാ ഗ സാ ധ ന ങ്് ൾ വ 
പര വീ ട ്േ ളി ല എ ത്്ി ക്്് ന്് സ ന്് ദ്് കസ ന യാ ണ ്കേ ര ള 
ത്്ി പെ പ പത് ഏ ജ ന്്്് മാ ര.

ഇ  ന്്്യ  യി  ൊ  ൈയ്  മാ  യി പോ  വി  ഡ ്േ  െ  ന്്്  വ  ന്്  ത ്കേ  ര  ള  ത്്ി  
ൊ  ണ.് ജ  ന  സാ  പദ്്്  ത  യി  ല്് ഏ  പറ മ ് ന്്ി  ല ് ള്് ന  മ്്്  പെ സം  
സ്്ാ  ന  ത്്് നി  ന്്് കൊ  േ  ത്്ി  പ്്് നാ  നാ  ഭാ  ഗ  ത്്ാ  യി ൈ  ശ  െ  
ക്്  ക്്  ണ  ക്്ി  ന ്പപ്  വാ  സി  േ  ള ് മ ് ണ്്്. ഈ   സാ  ഹ  ൈ  രയ്  ങ്്  പള  
ല്്ാം ഇ  വി  െ പത് ്കരാ  ഗ  വയ്ാ  പ  ന സാ  ധയ്  ത അ  ധി  േ  രി  പ്്ി  ക്്ാ  ന്്
അ  വ  സ  ര  പമാ  ര ് ക്്്  ന്്  താ  യി  ര ് ന്്്. എ  ന്്ാ  ല്് ന  മ്്്  പെ ആ  
കരാ  ഗയ് കമ  ഖ  െ  യി  പെ ചവ  ൈ  ഗധ്യ്  വം് ഭ  ര  ണാ  ധി  ോ  രി  േ  ള ് പെ
മ ് പന്ാ്  ര ് ക്്  ങ്്  ളം് ജ  ന  ങ്്  ള ് പെ മ ് ന്്േ  ര ് ത  ല ് േ  ള ് പമ  ല്്ാം
േ  ണി  ശ  വം് േ  ര്്ക്്  ശ  വ ് മാ  യി പപ്  വ  ര്്ത്്ി  ച്്  താ  ണ ്കരാ  ഗ  വയ്ാ  
പ  നം ഇ  പത്  യം് നി  യ  പന്്്ി  ച്്് നി  ര്്ത്്ാ  ന്് സ  ഹാ  യി  ച്്  ത.് ഇ  തി  
പന  ല്്ാം ജ  ന  ങ്്  പള സ  ജ്്  രാ  ക്്ാ  ന്് പാ  േ  ത്്ി  ന ്മാ  ധയ്  മ  ങ്്  
ൾ്് ന  െ  ത്്ി  യ ഇ  െ  പപ  െ  ല ് േ  ൾ്്ക്്് അ  തി  ല്് അ  ന  ലപ്  മാ  യ പ  
ങ്്്  ണ്്്.  പപ്  ധാ  ന  മ  പന്്്ി ന  കര  പദ്്് കമാ  ൈി  യം് മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി പി  ണ  റാ  
യി വി  ജ  യ  നം് മ  റ്്് ഭ  ര  ണാ  ധി  ോ  രി  േ  ളം് ഇ  ക്്ാ  രയ്ം ആ  വ  
ര്്ത്്ി  ച്്് അം  ഗീ  േ  രി  ക്്്  േ  യം് അ  ഭി  ന  ദ്്ി  ക്്്  േ  യം് പൈ  യത്ി  
ട്്്  മ ് ണ്്്. 

ൈി  ന  പ  പത്  ങ്്  ൾ്് ഏ  പറ് ് ട ് ത്്് ന  െ  പ്്ാ  ക്്ി  യ കരാ  ഗ  പപ്  തി  കരാ  
ധ േയ്ാം  പപ  യന് ് േ  ൾ്് ജ  ന  ങ്്  ളി  പെ  ത്്ി  ച്്  ത ്പപ്  ധാ  ന  മാ  യം്
പ  പത്  ങ്്  ള ് പെ ഏ  ജ  ന്്്്  മാ  രം് വി  ത  ര  ണ  ക്്ാ  ര ് മാ  ണ.് അ  വ  രി  
ല്്ാ  യി  ര ് പന് ് ങ്്ി  ല്് സ  ര്്ക്്ാ  ര്് സം  വി  ധാ  ന  ങ്്  ള ് പെ സ  ഹ  േ  ര  
ണ  കത്ാ്  പെ പ  പത്  മാ  ധയ്  മ  ങ്്  ൾ്് ഏ  പറ് ് ട ് ത്് കരാ  ഗ പപ്  തി  കരാ  ധ
ൈൗ  തയ്ം ജ  ന  ങ്്  ളി  പെ  ത്്ാ  പത പ  രാ  ജ  യ  പപ് ് ട ് മാ  യി  ര ് ന്്്.

പപാ  ത ് ഗ  താ  ഗ  ത സൗ  േ  രയ്  ങ്്  പള  ല്്ാം വി  െ  ക്്  പപ് ് ട്് ഈ   
അ  വ  സ  ര  ത്്ി  ല്് പ  പത്  വി  ത  ര  ണം അ  തി  സാ  ഹ  സി  േം ത  പന് ് 
യാ  ണ.് അ  തയ്ാ  ധ ് നി  േ യ  പന്്് സം  വി  ധാ  ന  ങ്്  ൾ്് ഉ  പ  കയാ  ഗി  ച്്്
അ  ച്്  െി  ക്്്  ന്് ൈി  ന  പ  പത്  ങ്്  ൾ്്, മ  ന ് ഷയ്  സപ്  ര്്ശ  കമ  ല്്ക്്ാ  പത  
യാ  ണ ്ഏ  ജ  ന്്്്  മാ  ര ് പെ ചേ  േ  ളി  ല്് എ  ത്്്  ന്്  ത.് അ  ണ ് വി  
മ ് ക്്  മാ  ക്്  പപ് ് ട്് ചേ  യ ് റ  േ  ള ് പെ  യം് മ  റ്്്ം സ  ഹാ  യ  കത്ാ്  
പെ വ  ള  പര സ ് ര  ക്്ി  ത  മാ  യാ  ണ ്ൈി  ന  പ  പത്  ങ്്  ൾ്് അ  വ  ര്് ഓ  കരാ
വീ  ട്്ി  ല ് പമ  ത്്ി  ച്്് ത  ര ് ന്്  ത.് പപാ  ത ് വി  വ  ര  ങ്്  ൾ്്ക്്  പ്്്  റ  ത്്്
നാ  ട്്ി  ല്് ന  െ  ക്്്  ന്് പപാ  ത ് വി  കശ  ഷ  ങ്്  ള  റി  യാ  ന്് ജ  ന  ങ്്  
ൾ്്ക്്് ൈി  ന  പ  പത്  ങ്്  ൾ്് മാ  പത്  മാ  ണ ്കപാം വ  ഴി. ഈ   പോ  കറാ  ണ
ദ ് രി  ത ോ  െ  ത്്് നാ  ട്്ി  ന്്പ ് റ  ങ്്  ളി  െ  െ  ക്്ം ജ  ന  ങ്്  ൾ്് കന  രി  ട ് 
ന്് ദ ് രി  ത  ങ്്  ളം് ആ  വ  ൊ  തി  േ  ളം് അ  ധി  ോ  ര  സ്്ാ  ന  ങ്്  പള
അ  റി  യി  ക്്ാ  ന ൈി  ന  പ  പത്  ങ്്  ളി  ല ് പെ പ  രി  പശ്  മി  ക്്്  ന്്  വ  ര ് പെ
ക ് ട്്  ത്്ി  ലം് ഒ  കട് ് പറ ഏ  ജ  ന്്്്  മാ  രം് വി  ത  ര  ണ  ക്്ാ  ര ് മ ് ണ്്്. 

പോ  കറാ  ണ  ക്്ാ  െ  ത്്് മാ  പത്  മ  ല്്, ഓ  കരാ ദ ് രി  ത ോ  െ  ത്്്ം
കസ  വ  ന ത  തപ്  ര  രാ  യ ജ  ന  പപ്  തി  നി  ധി  േ  ൾ്്പക്ാ്  പ്്ം നി  സവ്ാ  
ര്്ഥ കസ  വ  ന  വ ് മാ  യി രം  ഗ  പത് ് ത്്്  ന്് സ  ന്്  ദ്് പപ്  വ  ര്്ത്്  േ  
രാ  ണി  വ  ര്്. നി  സവ്ാ  ര്്ഥ കസ  വ  ന  ത്്ി  പ്്് പപ്  തീ  േ  ങ്്  ളാ  യ ഏ  ജ  
ന്്്്  മാ  ര ് പെ  യം് വി  ത  ര  ണ  ക്്ാ  ര ് പെ  യം് കസ  വ  ന  ങ്്  ൾ്് വി  െ  മ  
തി  ക്്ാ  നാ  വാ  ത്്  താ  ണ.് ന  മ്്്  പെ ഓ  കരാ പപ്  ഭാ  ത  പത് ് യം് േ  
ര്്മ  നി  ര  ത  വം് ജാ  പഗ്  താ പ ് ര്്ണ  വ ് മാ  ക്്്  ന്്  ത ്അ  വ  രാ  ണ.് പ ് 
െ  രി പവ  ട്്ം പത  ളി  യ ് ന്്  തി  നം് എ  പത്  കയാ മ ് ന്്കപ േ  ര്്ത്്  വയ്  
നി  ര  ത  രാ  ക ് ന്് ഇ  ക്്്  ട്്  ര ് പെ പപ്  വ  ര്്ത്്  ന  ങ്്  ൾ്്ക്്്ം ജ  ന  കസ  
വ  ന  ത്്ി  നം് സ ് ഗ  മ  മാ  യ വ  ഴി  പയാ  ര ് ക്്ാ  ന്് എ  ല്്ാ  വ  രം് ത  
യാ  റാ  േ  ണ  പമ  ന്് മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി  യ ് പെ അ  ഭയ്  ര്്ഥ  ന, ഇ  വ  ര ് പെ സാ  
മ ് ഹി  േ  വം് ോ  െി  േ  വ ് മാ  യ പപ്  സ  ക്്ി  യം് പപ്ാ  ധാ  നയ്  വം് മ  
ന  സി  ൊ  ക്്ി  ത്്  പന് ് യാ  ണ.് പോ  കറാ  ണ  ക്്ാ  െ  ത്്് അ  വ  
ര്്ക്്് െ  ഭി  ച്് വ  െി  യ ബ  ഹ ് മ  തി ക ് െി  യാ  ണ  ത.് അ  പതാ  പക് ്മ  
റ  ന്്്, പ  പത്  വി  ത  ര  ണ  പത് ് ക്്്  റി  ച്്്ം പ  പത്  പപ്  തി  നി  ധി  േ  പള  ക്്്  
റി  ച്്്ം ഇ  ല്്ാ  ക്്  ഥ  േ  ൾ്് പപ്  ൈ  രി  പ്്ി  ക്്്  േ  യം് പ  പത്  വി  ത  ര  ണം ത  
െ  സ  പപ് ് ട ് ത്്്  േ  യം് പൈ  യ്്്  ന്്  വ  ര്് പോ  കറാ  ണ കപാ  ല ് ള്് ദ ് 
ര  ന്്  ങ്്  പള പൈ  റ ് ക്്്  ന്്  വ  ര  ല്്, അ  തി  ന ്മ ് ന്്ി  ട്്ി  റ  ങ്്്  ന്്  വ  ര ് 
പെ വ  ഴി മ ് െ  ക്്്  ന്്  വ  രാ  ണ.്    

ഈ  സന്േ ഹ ദ ൂത ര ൂടെ നസ വ േം
കാ ണാ തി രി കൂൂ ര ൂതൂ

TSR / KKD
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നിയഗത്്്ിതമത്്്യബന്്നത്്ിന്അന്മതി
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
തുു്പരമുുരാഗതമതുുുയബനുു
യാനങുുളകുു് നിയഗനുുുണങുു
രോകെഏഗപുിലനാലുമുതലമ
തുുുയബനുുനതുുിനുഅനുമതി
നലകിയതായി ൈിഷറീസ് മ
ഗനുുുി കജ. രമഴുസികുടുുിയമുു. ഭ
കുുുയസുരകുുയംു മതുുുയകുതു
ഴിൊളികളുകെകൊഴിലഉറപുുാ
കുുുനുുതിനുമാണുനെപെി.കാ
സരരൊഡു ജിലുുയില ഇളവു
ബാധകമലുു.രെെംകുൊകതമ
തുുുയവിലപന നെതുുാൻ അ
നുമതിനലകിയതായംുമഗനുുുി
പറഞുുു.
രഗുൊളിങുരോടുുുകള,കമുുവ
െ,തടുുമെിതുെങുുിയവഴിയുളുു
മതുുുയബനുുനംപുരണമായംു
നിരോധിചുുു.മതുുുയവിെനിശുു
യികുുുക കെകറുുുര കചയരമാ
നായഹാരബരമാകനജുകമനുു്ു
കൊഫസറുുികളായിരികുുും.മ
തുുുയെഭയുത അനുസരിചുു് ഓ
രോേിവസവംുവിെപുതുകുുി
നിശുുയികുുും.ജിലുുകളികെഗപു

ധാന ഹാരബറില നിശുുയി
കുുുനുുവിെയായിരികുുുംഅത
തുജിലുുകളിലഈൊകുുുക.
കൊതുുകുുചുുവെകുുാരകുുും
കചറുകിെകചുുവെകുുാരകുുുംമു
ൻകുടുുിയുളുുബുകുുിങുവഴിമ
തുുുയംവാങുുാം.ബുകുുിങുുിനാ
യിൈിഷറീസ്വകുപുു്പുതിയ
ഐെിആലുുിരകുുഷൻതയാറാ
കുുി.ബുകുുിങുുുകളുകെമുൻഗ
ണനാഗകുമതുുിലഹാരബറുക
ളിലനിനുു്വാഹനങുുളിലമ
തുുുയംവാങുുാം.മതുുുയബനുുന
തുറമുഖങുുളിലംു ൊൻഡിങു
കസനുുുറുകളിലംുയാകൊരുവി
ധതികുുുംതിരകുുുംഅനുവേി
കുുിലുു.കചറുകിെവിലപനകുുാ
രകുു് മാരകുുറുു് രോയിനുുുുകള
നിശുുയിചുുുനലകിഅവരകുുാ
വശയുമായമതുുുയംമതുുുയകൈഡു
എതുുിചുുുനലകംു.അവശയുമു
ളുുമതുുുയതുുികനുുുഅളവുഹാര
ബരമാകനജുകമനുു്ുകൊഫസ
റുുികകള മുൻകുടുുിഅറിയികുു
ണം. മതുുുയ വിലപനയിലുകെ

െഭികുുുനുുതുകരനരിടു്ുകൊഴി
ൊളികളുകെഅകുുൗണുുിലെ
ഭയുമാകുുുകമനുുുംമഗനുുുിഅറിയി
ചുുു.
ഹാരബറുകളിലംുമാരകുുറുുു
കളിലംുകുതയുമായസാമുഹയു
അകെം പാെികുുണം. ൊൻ
ഡിങുകസനുുുറുകളിലതിരകുു്
ഒഴിവാകുുുനുുതിനു ൈിഷറീസ്
വകുപുു്, കോെീസ,് റവനയു,ു മ

തുുുയകൈഡുഉരേുയാഗസുുരകുുാ
ണു ചുമതെ. മതുുുയചുുനുുകള
രാവികെഏഴുമുതല11വകര
യാണു ഗപുവരതുുികുുുക. മ
തുുുയംവാങുുാകനതുുുനുുവരഒ
രുമീറുുരഅകെംപാെികുുണം.
നിയഗനുുുണം െംഘികുുുനുു
കസനുുുറുകളംുമാരകുുറുുുകളംു
അെയകുുുുകമനുുുംമഗനുുുിഅറി
യിചുുു.

കൊയതൂൂൂൂപാടൂൂികൂൂൂഈണമിലൂൂാകെകൂടൂൂനാടൂൂിൽവിളകവടൂപൂ്ൂ
എം.എം.സലാം
ആെപുുുഴ:രൊവിഡുവിതചുുഭീതികുുികെ
കകായുതുുുതുുവങുുരോ പരമുുരാഗത
ആരോഷങുുരോകകായതുുുുപാടുുികനുുു
ഈരെികരോഇലുുാകതകുടുുനാെൻപാെ
രശഖരങുുളില കകായതുുു് പുരോഗമി
കുുുനുുു.രോകുഡൗണഗപുഖയുാപനകതുു
തുുുെരനുു് ഗപുതിസനുുിയിൊയ കനലുു്
സംഭരണംപിനുുീടുമഗനുുുിതെചരചുുകയ
തുുുെരനുു്അവശയുസരവീസായിപരിഗ
ണിചുുതികനതുുുെരനുുാണു രകരളതുുി
കനുുു കനലുുറയായ കുടുുനാടുുില മുെങുുി
കുുിെനുുകനലുുികനുുുകകായുതുുുംസംഭര
ണവംുപുനരാരംഭിചുുത.ു
ഇതുവകര50,000കമഗെുികുെണുുിെധി

കംകനലു്ുകുടുുനാടുുിലുുനിനുുുംസംഭരിചുുു
കഴികുഞുനുു്പാഡിമാരുുകുുറുുിങുഓൈീ
സരുുഎസ.്രാരജഷ്കുമാരുുഅറിയിചുുു.
ആറായിരതുുിെധികം രോഡു കനലുുാ
ണുസിവിലസഫലുുസ്ഇതുവകരജിലുു
യിലനിനുു്സംഭരിചുുത.ുഗപുതിേിനംനു
റുരോഡിെധികംകനലു്ുസംഭരിചുുുവരു
നുുുണുു്.ആേയുേിനങുുളിലകൊഴിൊളി
കളുകെ കുറവു തെസമുണുുാകുുികയങുുി
ലംുഇതിനുപരിഹാരമായരൊകെപുര

ണരൊതിലുളുുസംഭരണമാണുനെനുു
ത.ുകരുവാറുു,തകഴി,എെതവു,രാമങുുരി,
കവളിയനാട,ുമുടുുാര,നീെംരപരുര,പുളി
ങുുുനു്ു,കാവാെം,കനടുമുെി,അമുുെപുുുഴ
കതകുു്,വെകുു്പഞുുായതുുുകളിലനി
നു്ുസംഭരണംനെനുുു.
കായലരമഖെകളിലവളുുങുുളിൊ

യിരുനുുുസംഭരണം.ഇരുപതുുിനാൊ
യിരംകായലപാെരശഖരതുുിലനിനുുു
വെിയജങുുാറുകളിൊണുകനലുുുസംഭരി

ചുുത.ുഈരപുുംകാരണംഗുണരമനുുസം
ബനുുിചുു്ഗപുശുനങുുളിലകപടുു്ചിെയിെ
ങുുളിലസംഭരണംനെനുുിലുു.അവികെ
ഇനികനലുു്ഉണകുുികയടുതുുരശഷരമ
സംഭരണംനെതുുുകയുളുുു.
കനലുുികനുുുവിളകവടുപുുുംസംഭരണ

വംുഅവശയുരസവനങുുളായിതീരുമാനി
ചുുമഗനുുുിസഭാതീരുമാനതുുികനുുുപശുുാ
തുുെതുുിലുുകഴിഞുുയാഴചുകെകുരഗുെറുുി
ലമഗനുുുിമാരായജി.സുധാകരൻുു,പി.തി

രോതുുമൻുു, വി.എസ.്സുനിലുുകുമാരുു
എനുുിവരുകെരനതുതവുതുുിലുുഉനുുതത
െരോഗംരചരുുനുുിരുനുുു.ഇതിനുരശഷ
മാണുകനലു്ുസംഭരണംഗദുുതഗതിയിൊ
യത.ുവയുകുുിശുചിതവും,പരസപ്രംപാ
െിരകുുണുുഅകെംഎനുുിവസംബനുുി
ചുു് ഗപുരതുയകരഗുപാരടുുരൊളുു ഗപുകാരമാ
ണുകനലുു്സംഭരണംനെകുുുനുുത.ുആ
രോഗയുവകുപുുികനുുുരനതുതവുതുുിൊണു
നിരുുരദുുശങുുളുുനലുുകുനുുത.ു

ഫഗുഡവരുുമാരുു,കൊയതുു്ുയഗനുുുംഓ
െികുുുനുുവരുു,റിപുുയരുുകൊഴിൊളികളുു,
കയറുുിറകുു് കൊഴിൊളികളുു എനുുിവ
രുുകകുുലുുാം രഗുപാരടുുരൊളുു ബാധകമാ
ണ.ുനിെവിലുു200ഓളംയഗനുുുങുുളുുഉപ
രോഗിചുുാണു കൊയതുുു് നെകുുുനുുത.ു
കുടുുനാടുുികെകായലുുനിെങുുളായപുളി
ങുുുനു്ു,നീെംരപരുരുു,ഫകനകരി,കവളി
യനാട,ുമുടുുാരുു,രാമങുുരി,തകഴി,എെതവു,
തെവെിഎനുുിവിെങുുളിൊണുനിെവി

ലുുകനലു്ുസംഭരണം.തെസങുുകളലുുാംനീ
കുുി എഗതുയംു രവഗം കൊയതുുു് പു
രുുതുുിയാകുുാനാണുെകുുുയമിടുനുുകതനു്ു
പാഡിമാരുുകുുറുുിങുഓൈീസരുുഎസ.്രാ
രജഷ്കുമാരുുഅറിയിചുുു.കമയുപകുതി
രോകെ കനലുു് സംഭരണംപുരുുതുുിയാ
കുുാനാണുെകുുുയമിടുനുുത.ുകനലുു്കൊ
ണുുുരോകുനുുരോറികകളവഴിയിലുുതെ
യാതിരികുുാനുളുു ഗപുരതുയക നിരുുരദുുശ
വംുകോെീസിനുനലുുകിയിടുുുണു്ു.
200മുതലുു225രുപവകരയാണുചു

മടുുുകാരുകെകുെി.പാെതുു്കനലുു്കകാ
യതുിടുുിരികുുുനുുിെതു്ുനിനു്ുചുമനു്ുരോ
റിയുകെ അടുതുു് എതുുികുുുനുുതിനാ
ണുചുമടു്ുകുെി.ദുരകുുുടുതെിനനുസരി
ചു്ുകുെിയിലംുവയുതയുാസംവരുനുുുണു്ു.ഒ
രു കിനുുുെിനു 2630 രുപയകുുുാണു സ
ഫലുുരകുാുകനലു്ുസംഭരിചുുിരുനുുത.ുകഴി
ഞുുവരുുഷംഒരുകവുിനുുുലുുകനലുുിനു2530
രുപയായിരുനുുു സംഭരണതുുിനു സ
ഫലുുരകുുകരുുഷകരുുകു്ുനലുുകിയിരുനുു
ത.ുഇനുു്കിനുുുെിനു2695രുപസഫലുു
രകുുകരുുഷകരുുകു്ുനലുുകുനുുുണു്ു.

ക്ട്്ൊട്്ികലകെട്മ്ടിയിൽയനത്്്ംഉപയോഗിച്്്കൊയത്്്്െടക്്്ന്്് കൊയക്െട്ത്്കെല്്്ചാക്്ിലാക്്്ന്്ക്ട്്ൊട്്ികലെർഷെൻ

വയ്ാജഗര്ചെണം:
രഞ്്ായത്്്ഗര്സിഡന്്്ികന്്്
രൊതിയിൽഅറസ്്്്്
കൊചുുി:രോകു്ുഡൗണികനുുുമ
റവില വയുാജഗപുചരണം നെ
തുുുകയംുകോെീസികനുുുഔ
രേുോഗികകൃതയുനിരവഹണംത
െസകപുുടുതുുുകയംു കചയതു
തിനുഎറണാകുളംറുറലപ
രിധിയിലരകസുകളരജിസുുുു
രകചയതു.ുഒരാളഅറസുുുുില.
കനലുുികുുുഴി ഗഗുാമപഞുുായ
തു്ുനെതുുുനുുസമുഹഅടു
കുുളയകുകുുതികര കമുുനിപുുെി
വാരതുു ചാനലഎനുു രൊ
ഷയുലമീഡിയവഴിവയുാജഗപുചര
ണംനെതുുിയതിനുകനലുുികുുു
ഴിപുമറുുംകവെയിലപെിഞുുാ
കറചുുാെില വീടുുില അെികയ
രൊതമംഗെംകോെീസ്അറ
സു്ുുുകചയതു.ുകൊവിഡുസമുഹ
വയുാപനംതെയുനുു ഗപുവരതുു
നങുുകളതെസകപുുടുതുുുനുുരീ
തിയിലകനലുുികുുുഴിപഞുുായ
തുുിരനയംു ഗപുസിഡനുുുിരന
യംുഭരണസമിതിരയയംുഅ
പകീരതുുികപുുടുതുുുനുുതായി
പഞുുായതു്ു ഗപുസിഡനു്ുുനല
കിയപരാതിയിൊണുഅറസു്ുുു.
കമുുുയുണിറുുി കിചുുണിരെ
യകുു്ുയുതു്ുരൊണഗഗുസുകാ
കരകയറുുരുകതനുുുംവിഷംക
െകുുാൻസാധയുതയുളുുതിനാ
ലജാഗഗുതപാെികുുണകമനുുും
രൈസബ്ുകു്ുബുകു്ുവഴിഗപുച
രിപുുിചുുതിനംുകചറുവടുുുരപു
തിയറചുുാെിലഅബുബകുുകറ
രൊതമംഗെംകോെീസ്അറ
സുു്ുുകചയതു.ുഎപുുിഡമികുഡി
സീസസ് ഓരഡിനൻസികനുുു

അെിസുുാനതുുിലംുരകസുക
ളരജിസുുുുരകചയതു.ു
രോകുഡൗണുമായിബനുു
കപുുടു്ുകപരുമുുാവുരപാെകുുാടുുു
താഴതുുുളുുബംഗുുാരേശുരൊള
നിയില പികുുറു്ു രോെിയിലു
ണുുായിരുനുുകോെീസ്ഉരദുുഗ
സുുരുകെഔരേുോഗികകുതയുനി
രവഹണം തെസകപുുടുതുുിയ
തിനുകണുുനുുറകാരോതുുുകു
െി വീടുുീല മാഹീൻകുടുുി (52),
കനടുമുുാരശരികോെീസ്രസുുുു
ഷൻപരിധിയിലകാെെികമയുു
ണിറുുി കഹലതു്ു കസനുുുറികെ
കഹലതു്ുഇൻസക്പകറുുുരഗി
രീഷ്കുമാറികനഅസഭയുംവി
ളികുുുകയംു ഔരേുോഗിക കു
തയുനിരവഹണം തെസകപുുടു
തുുുകയംുകചയതുതിനുപിരാ
രുരകാചുുപുുളുുിവീടുുിലരൊജ
ൻ (29) എനുുിവരകകുുതിരര
രകസ്എടുതുുു.ശികുുികുുകപുു
ടുുാലുു രണുുു കൊലുുംവകരതെ
വംു10,000രുപവകരപിഴയംു
െഭികുുും.
രോകുഡൗണ െംഘിചുുതു
മായിബനുുകപുുടു്ുഎറണാകു
ളംറുറല ജിലുുയിലഇനുുകെ
120 രകസുകള രജിസുുുുര കച
യതു.ു 120 രപകരഅറസു്ുുുകച
യതു.ു79വാഹനങുുളപിെികചുു
ടുതുുു. ഇതു വകര ജിലുുയില
2204രകസുകളരജിസുുുുരകച
യതുിടുുുണു്ു.2133അറസുുുുും1301
വാഹനങുുളംുപിെികചുുടുതുുിടുുു
കണുുനുുുജിലുുാകോെീസ്രമധാ
വികക.കാരതുുികുപറഞുുു.

ഗര്തിരക്്റനതാവികനഅരകീര്്ത്്ികപ്്ട്ത്്ി:
സിഐടിയ്റനതാവികനതികെറകസ്
തിരുവനനുുപുരം:കൊരോണാചികിതുുാ
രീതിയുമായിബനുുകപുുടു്ുസാമുഹയുമാധയുമ
ങുുളിലുകെഗപുതിപകുുരനതാവുരരമശുകച
നുുിതുുെകയ അപകീരുുതുുികപുുടുതുുാൻുു
ഗശുമിചുുസിഐെിയുരനതാവുപി.ജി.േിെീ
പികനതികരകോെീസ്രകകസടുതുുു.ഗപു
തിപകുു രനതാവികനുുു കൈയസു് ബുകുു്
രോസുു്ുു കതറുുായി വയുാഖയുാനിചുുു കൊരോ
ണചികിതുുയകുകുുതികര ഗപുചരണംനെ
തുുിയതിനാണുമയുുസിയംകോെീസ്ഇരദുു
ഹതുുികനതികരഎഫുഐആരുു രജിസുുുുരുു
കചയതുത.ുേിെീപികനുുുകൈയസു്ബുകു്ുഗപു
ചരണംകതറുുാണുഎനു്ുവയുകുുമാകുുികൈ
സബ്ുകുു്അധികുതരുുതകനുുൈാകറുുു്കച
കുനെതുുിയിരുനുുു.

വിമാനതുുാവളതുുിലുു നിനുുും യാഗതു
കുുാകരകവുറഫനുുുനിലുുഅയയകുുുുനുുനെ
പെി വിജയികുുാകത വരുനുു ഘടുുതുുിലുു
കൊവിഡുവയുാപനംെഘുകരികുുാൻമിറുുി
രഗഷൻുുരീതിഅവെംബിരകുുണുുിവരുകമ
നുു് ഗപുതിപകുു രനതാവുസരുുകുുാരിനുന
ലുുകിയനിരുുരേശതുുിലുുഉളുുകപുുടുതുുിയി
രുനുുു.എനുുാലുുമിറുുിരഗഷൻുുരീതിപിഞുുു
കുഞുുുങുുകളയംു അറുപതു കഴിഞുുവ
കരയംുമരണതുുിനുവിടുുുകൊടുകുുുനുുപ
രിപാെിയാകണനുു്േിെീപകുുമാരുുവയുാജഗപു
ചാരണംഅഴിചുുുവിടുകയായിരുനുുു.വാടു
സാപുഗരുുപുുുകളിലുുഈവയുാജവാരുുതുുവ
ൻുുരൊതിലുുഗപുചരിചുുു.
കൊവിഡുചികിതുുാരീതികയകതറുുിദുു

രിപുുികുുുനുുഈ ഗപുചരണം തെയണകമ
നുുാവശയുകപുുടു്ുഗപുതിപകുുരനതാവികനുുുഓ
ൈിസ്ഔരേുയാഗികമായിഡിജിപികുുുപരാ
തിനലുുകി.കൈയസു്ബുകുു്അധികുതരുു
തകനുുതിരുതുുലുുനെതുുിയിടുുുംവയുാജവാ
രുുതുുഗപുചരിപുുിചുുേിെീപികനതികരരകകസ
ടുകുുാരോഅറസുു്ുുകചയുുാരോകോെീസ്
തയാറാകാതുുിരുനുുതുവയുാപകഗപുതിരഷ
ധതുുിനുഇെയാകുുിയിരുനുുു.കൊരോണ
കയകുുുറിചുുുളുുവയുാജവാരുുതുുകളംുഗപുചാ
രണവംുകരുുശനമായിതെയാൻുുകൈയസു്
ബുകുു്തീരുമാനകമടുതുുിരുനുുു.ഇഗപുകാ
രംപരിരോധിചുുരപുുഴാണുേിെീപകുുമാറി
കനുുുവയുാജവാരുുതുുഗശുദുുയിലുുകപുുടുനുുതംു
നെപെിഎടുകുുുനുുതംു.

കകാ പോ ണ േ ണ പ്്ി രി വ:് 
എം എ സഎ് ഫ ്പന താ വ ്
അ റ സ്്്്ി ൽ 
രൊഴിരുകുട:ു കൊരോണ
ഫവറസ്മുെംഗപുതിസനുുിയി
ൊയവകരസഹായികുുാകനനുു
രോരിലുുപണപുുിരിവുനെതുുി
യമുസ്െിംസുുുുുഡനുു്ുസ്കൈഡ
രറഷൻ (എംഎസഎ്ഫ)ു രന
താവുഅറസുുുുില. എംഎസഎ്
ഫുകൊയിൊണുുിനിരോജകമ
ണുുെംഗപുസിഡനു്ുുആസിഫുക
ൊമികനതികരയാണുകപാെീസ്
രകസ്രജിസുുുുരുുകചയതുിരികുുു
നുുത.ുവാടസുാപുഗരുുപുു്രുപീക
രിചുു്പണംസവുരുപികചുുനുുാണു
കപാെീസ്വയുകുുമാകുുുനുുത.ു
തീരരേശരമഖെയിലുുസനുു
ദുു ഗപുവരുുതുുനം നെതുുിയതി
കനുുുരപരിലുുആസിഫുകൊമി
കനഅറസു്ുുുകചയതുനെപെിയി
ലംുഫവറു്ുഗാരുുഡുകവാളനുുുിയ
രുുമാരുകെരസവനഗപുവരുുതുുന
ങുുളുുതെസകപുുടുനുുകപാെീസ്
നെപെിയിലംുമുസ്െിംയുതുു്
െീഗുസംസുുാന ജനറലുു കസ
ഗകുടുുറിപി.കക.ൈിരോസ്ഗപുതി
രഷധിചുുു.മുഖയുമഗനുുുിയുകെനി
രുുരേശഗപുകാരമാണുഇതുുരംന
െപെികളുുസവുീകരികുുുനുുതുഎ
നുുാണുഅറിയാൻുുസാധിചുുത.ു
ഇതു അംഗീകരികുുാനാവിലുു.
കൈയസുബ്ുകുു് ഫെവിലുകെ
നെതുുിയ വാരുുതുുാസരമുുളന
തുുിലുുൈിരോസ്ചുണുുികുുാടുുി.

പിറന്്ാളാഘോഷം
അഘവ്േഷിക്്ാനവത്്ിയ
ഉഘയ്ോഗസ്്നെമർയിച്്്
കൊലുും:രോകുഡൗണുുവിെകുു്െംഘിചുു്ആ
കളകുുുടുുിവീടുുിലുുപിറനുുാളാരോഷംനെതുുി.
സംഭവംഅരനുവഷികുുാകനതുുിയആരോഗയു
വകുപുു് ഉരേുയാഗസുുരുുകുു് ഗകുുര മരുുേനം.ആ
രോഷതുുില പതുുനംതിടുുകുുാരനംു. ശാ
സത്ാംരൊടുു ഭരണികുുാവുഅശവുതിമുകുുിനു
സമീപംഫൈസലുുനിവാസിലുുസിദുുീഖികനുുു
വീടുുിൊണുപിറനുുാളാരോഷംസംഘെിപുുിചുുത.ു
വീടുുിലുുകുടുതലുുആളുകളുുസംഘെിചുു
തുഅറികുഞുതുുിയശുരനാടുസാമുഹയുാ
രോഗയുരകഗദുുുംകഹലുുതുു്ഇൻുുസ്കപകറുുുരുു
സുനിലുുരാജ,ു ജുനിയൻുു കഹലുുതുു് ഇ
ൻുുസ്കപകറുുുരുുഷിബുഎനുുിവരുുകുുാണുമ
രുുേനരമറുുത.ുസംഭവവമുമായിബനുുകപുുടുു്
സിദുുീഖികനുുു മകുുളായ ഫൈസലുു (30),
അഫുസലുു (28),ഫൈസെികനുുുഭാരയുാപി
താവംുപതുുനംതിടുുകുമുുഴസവുരേശിയു
മായ ഷറഫുദുുീൻുു (49) എനുുിവകര ശാ
സത്ാംരൊടുുകോെീസ്അറസുു്ുുകചയതു.ു
ഇനുുകെ രാവികെ 11 മണിരോകെയാണു

സംഭവം.സിദുുീഖികനുുുവീടുുിലുുപതുുനംതിടുു
യിലുുനിനുുുളുുകപുുകെകുടുതലുുആളുകളുുപ
കങുുടുതുു്പിറനുുാളാരോഷംസംഘെിപുുിചുുതു
അറികുഞുതുുിയതായിരുനുുുആരോഗയു വ
കുപുു്ഉരേുയാഗസുുരുു.വിവരംതിരകുുുനുുതിനി
കെഉരേുയാഗസുുകരഅസഭയുംപറയുകയംുമു
വരംുരചരുുനുു്ആഗകുമികുുുകയുമായിരുനുുു.ഉ
രേുയാഗസുുരുുപുറരതുുകുു്രോകാതിരികുുാൻ
രഗറുു്പുടുുിയിടുുരശഷമായിരുനുുുആഗകുമണം.
ഇതിനികെസുനിലുുരാജുരോണിലുുകോ
െീസികനവിവരംഅറിയിചുുു.തുെരുുനുു്കോ
െീകസതുുിയാണുരഗറുു്തുറനുു്ഉരേുയാഗസുു
കര രകുുകപുുടുതുുിയത.ുപരിരകുുറുു ഉരേുയാഗ
സുുകരതാലുകുു്ആശുപഗതുിയിലുുഗപുരവശി
പുുിചുുു.സംഭവസുുെതുുുനിനുുുംമുനുു്രപകര
യംുകോെീസ്അറസുു്ുുകചയതു.ുഉരേുയാഗസുു
രുുവീടുുിലുുഅതിഗകുമംകാണികചുുനുു്വരുതുുി
തുുീരുുകുുാൻവീെികനുുുജനലുുചുുിലുുുകളംുകാറി
കനുുു ചിലുുും ഗപുതികളുു തകനുുഅെിചുുു തക
രുുതുുിരുനുുു.

കൊറോണക്്ാലത്്്
ആശവ്ാസമായിറവനൽമഴ
സൂരജൂസജി
കൊചുുി: രവനലുു ആേയു മാ
സം പിനുുിടുരുപുളുു മഴയുകെ
കാരയുതുുിലുു രനരിയ ആശവുാ
സം.മാരുുചുുിലുുകപയതുരവനലുു
മഴയുകെഅളവിലുു30ശതമാ
നം അധികമഴ െഭിചുുതു സം
സുുാനതുുിനുആശവുാസമായി.
മധയു-കതകുുൻുുരകരളകതുുരവ
നലുു മഴ കാരയുമായിഅനുഗഗു
ഹികചുുങുുിലംുവെകുുൻുു രകരള
തുുിലുുമഴയുകെഅളവുകുറവാ
ണുെഭിചുുത.ു
കടുതുുജെേൗരുുെഭയുതുുിലു
കെയംു വരളുുചുുയിലുകെയുമാ
ണുസംസുുാനംമുരുനുടുു്രോ
കുനുുത.ുഇതിനികെഅധികമാ
യി െഭിചുു രവനലുുമഴ നലുുകു
നുുആശവുാസംകചറുതലുു.സാ
ധാരണരവനലുുകുുാെതുുികനുുു
ആരംഭതുുിലുു32.8മിലുുിമീറുുരുുമ
ഴയാണുരകരളതുുിനുെഭിരകുു
ണുുിയിരുനുുത.ു ഗപുതീകുുക
ളുുകുുുവിപരീതമായി43.4മിലുുീ
മീറുുരുുമഴരകരളതുുിനുകിടുുി.11
മിലുുീമീറുുരുുമഴഅധികം.
എനുുാലആറു ജിലുുകളിലുു
ശരാശരി െഭിരകുുണുു മഴരയ
കുുാളുുകുറവാണിത.ുഅതിലുു
അഞു്ുജിലുുകളംുവെകുുൻുുരക
രളതുുിൊണ.ു കാസരരോഡ,ു
കണുുുരുു, രൊഴിരുകുട,ു മെപുുു
റം,പാെകുുാടുജിലുുകളിൊണുമ
ഴകുറഞുുത.ു കതകുുൻുുരകരള
തുുിലുുനിനുു്തിരുവനനുുപുര
മാണുഈപടുുികയിലുുഇെംപി

െിചുുആറാമകതുുജിലുു.വെകുു
ൻുുരകരളതുുിലുുരവനലുുമഴക
നിഞുു് അനുഗഗുഹിചുുതു വയ
നാെികനമാഗതുമാണ.ുപതുുനം
തിടുുയിൊണുഇകുുുറി ഏറുുവംു
കുടുതലുുരവനലുുമഴകപയതുി
റങുുിയത.ുമാരുുചു്ു31വകര154.4
മിലുുീമീറുുരുുമഴഅവികെെഭിചുുു.
ശരാശരിയിലംു138ശതമാനം
അധികം.
രൊടുുയതു്ു88ശതമാനംഅ
ധികമഴകിടുുിയരപുുളുുകൊടുുുപി
നുുിലുുതുശുരാണു (80ശതമാ
നം).എറണാകുളതു്ു66ശതമാ
നംഅധികമഴ കപയതു.ുഏറുു
വംുകുറവുമഴകിടുുിയതുരൊഴി
രകുുൊണ.ു 19.9 മിലുുിമീറുുരുു മഴ
ഗപുതീകുുിചുു രൊഴിരകുുടു കപ
യതുതു1.9മിലുുീമീറുുരുുമഴമാഗതും.
സാധാരണെഭിരകുുണുു മഴയി
ലുുനിനു്ു91ശതമാനംകുറവ.ു
14.4മിലുുീമീറുുരുുെഭിരകുുണുുകാ
സരരോഡു1.4മിലുുീമീറുുരുുമാഗതു
മാണു കപയതുത.ു കണുുുരിലംു
തുശുുമായമഴയാണുകപയതുത.ു
സാധാരണ െഭിരകുുണുുതിലുു
നിനുു68ശതമാനംകുറവ.ു
അരതസമയം അടുതുു ര
ണുുാഴചുുുരകരളതുുിലുുരവനലുുമ
ഴയകുു്ുസാധയുതയുളുുതായികാ
ൊവസുുാനിരീകുുണരകഗദുുും
അറിയിചുുു.എനുുാലുുചുെികനുുു
കാരയുതുുിലകാരയുമായആശവുാ
സതുുിനുവകയിലുു.സംസുുാന
തു്ു ചുെികനുുു കാഠിനയും ഉയ
രുുനുുുകൊണുുിരികുുുകയാണ.ു
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ജാഗര്തഇനിയം്വര്്ധിപ്്ിക്്ണം:മ്ഖയ്മഗത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം:രോഗവയുാപ
നംരോകതുുാകകരുകുുമാകു
നുുസാഹചരയുതുുിലുു നമുുുകെ
നാടുുികെ ജാഗഗുത ഇനിയംു വ
രുുധിപുുിരകുുണുുതുകണുുനു്ുമുഖയു
മഗനുുുിപിണറായിവിജയൻ.മാ
രുുചു്ുഅഞുുുമുതലുു24വകരവി
രേശരാജയുങുുളിലുുനിരനുുമറുുു
സംസുുാനങുുളിലുുനിരനുുവ
നുുവരംു അവരുമായി രനരിടു്ു
സമുുരുുകുും പുെരുുതുുിയവരംു
28േിവസകതുുഐകൊരെഷ

ൻുുനിരുുബനുുമായംുപുരുുതുുി
യാകുുണം.അതുുരകുുാരുുേിശ
നമുുരിരെകു്ു വിളികുുുകയംു
എകതുുകകുുകചയുുണകമനു്ുമ
നസിൊകുുുകയംുരവണം. 60
വയസിനുമുകളിലുളുുവരുു,കുടുുി
കളുു, ഗരുുഭിണികളുു, ഗുരുതര
രോഗമുളുുവരുുഎനുുിവരുമായി
അവരുുഇെപഴകാൻുുപാെിലുു.സ
മുഹവയുാപനം തെയാൻുു ഏറുു
വംുഗപുധാനകപുുടുുവഴിയാണുഇ
കതനു്ുമുഖയുമഗനുുുിവാരതുുാസ

രമുുളനതുുിലപറഞുുു.
അവശയുസരുുവീസിലുുഉളുുകപുു
ടുുവനിതാജീവനകുുാകരരോെി
സുുെതു്ുകൊണുുുവിടുുിടു്ുതിരി
കകരോകുനുുകുടംുബാംഗങുു
കളകോെീസ്തെയുനുുുഎനുു
പരാതികളുണു്ു. രോെീസ് തെ
യുനുുതിലുു ഗപുരതുയകമായി ഗപു
ശനുങുുളുുഒനുുുമിലുു.പരകുുപരി
രോധിചു്ു കാരയുങുുളുു രോധയു
കപുുടുുാലുുതെസമിലുുാകതരോകാ
ൻുു അനുവേികുുണം- മുഖയുമ

ഗനുുുിനിരരേശിചുുു.
രകരളമുഖയുമഗനുുുികകുുതിരര
സാമുഹികമാധയുമങുുളിലകര
ണാെക ബികജപി ഗപുസിഡനു്ുു
നളിൻകുമാരകാടുുീലഗപുചാര
ണം ആരംഭിചുുതികനകുുുറിചു്ു
രോേിചുുരപുുള"ചിെരഅതിവി
കെയംുതുെങുുിയിടുുുണു്ു'എനുുാ
യിരുനുുുമറുപെി.ഇനുുകെമുഖയു
മഗനുുുിയുകെദുരിതാശവുാസനിധി
യില32,01,71,627രുപയാണു
സംഭാവനയായിെഭിചുുത.ു
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തി രി കക എ ത്്ാ ൻ്് 
പ ദ്് തി യ ്മാ യി 
ക്്ീ ൻ്് സി റ്്ി 
അേകസ്്മ്ണ്്പ്്്ഴ

ഇൻ്്കഡാർ്്:ഇന്്്േയിലെഏറ്്വം്വ്ത്്ിയ്ള്്നഗരം,
അതായിര്ന്്് ഏതാനം് ആഴച് മ്ൻ്്പ് വലര ഇ
ൻ്്കഡാർ്്വ്ത്്ിയ്ള്്കാരേ്ത്്ിൽ്്ലസവൻ്്സ്്്്ാർ്്കറ
റ്്ിങ്സവ്ന്്മാക്്ാന്ള്്ക്തിപ്്ില്മായിര്ന്്്നഗരഭ
രണക്െം.ശബദ്മെിനീകരണത്്ില്്്കാരേ്ത്്ിൽ്്വി
കസിതരാജേ്ങ്്ലളകപ്ാ്ലം്അതിശയിക്്്ന്്നിയപന്്്
ണങ്്ൾ്്ക്്്ംപദ്്തികൾ്്തയാറായിവര്ന്്്ണ്്ായിര്
ന്്്.സിഗ്്ല്കളിൽ്്കഹാണെിച്്ാൽ്്ലറഡ്നെറ്്ില്്്
നദർ്്ഘേ്ംക്ട്ന്്ത്അെക്്മ്ള്് നെപെികളായിര്
ന്്്പരിഗണനയിൽ്്.
പകക്,്ക്്ീൻ്്സിറ്്ിയിൽ്്നിന്്്ലകാകറാണസിറ്്ിയി
കെക്്്ള്്മാറ്്ംവളലരലപലട്്ന്്ായിര്ന്്്.ഒറ്്കപാസി
റ്്ീവ്കകസിൽ്്നിന്്്70കകസികെലക്്ത്്ാൻ്്ഒരാഴച്
കപാല്ലമട്ത്്ില്്.മധേ്പപ്കദശില്്്ലകാകറാണപപ്ഭവ
കകപദ്്്ംതലന്്യായിസംസ്്ാനത്്ില്്്വാണിജേ്തെ
സ്്ാനംമാറാൻ്്ദിവസങ്്ൾ്്മാപത്മാണ്കവണ്്ിവന്്
ത.്
ഇതിനിലെയാണ്ഇൻ്്കഡാറിലനനഹറിസക്്ഏരി
യആയി പപ്ഖേ്ാപിച്്് കഴിഞ്്്. മിനി മം്നബഎ
ലന്ാ്ലക്്അറിയലപ്്ട്ന്്ഇൻ്്കഡാറിൽ്്ഇനിയം്കരാ
ഗികൾ്്ക്ൊൻ്്തലന്്യാണ്സാധേ്തലയന്്്ജില്്ാകെ
കറ്്്ർ്്മനീഷ്സിങ്പര സേ്മായിമ്ന്്റിയിപ്്്നൽ്്കിക്്
ഴിഞ്്്.വരം്ദിവസങ്്ളിൽ്് 250300കകസ്കലളങ്്ി
ലം്നഗരപപ്കദശത്്്റികപ്ാ്ർ്്ട്്്ലചയ്്ലപ്്ട്ലമന്്ാണ്ക
െകറ്്്റം്മറ്്്ജില്്ാഅധിക്തരം്കണക്്്ക്ട്്്ന്്ത.്
ഇൻ്്കഡാറിന്പപ്കത്േകപരിഗണനനൽ്്കിത്്ലന്്
യാണ്മ്ഖേ്മപന്്്ിശിവരാജ്സിങ്ചൗഹാല്്്കനത്തവ്
ത്്ിൽ്്ദ്രന്്നിവാരണപരിപാെികളം്തീര്മാനിക്്
ലപ്്ട്ന്്ത.്ജില്്ാഭരണതെത്്ിൽ്്വൻ്്അഴിച്്്പണി
നെത്്ിപ്തിയകെകറ്്്ലറയം്ഡിഐജിലയയം്കഴി
ഞ്്ശനിയാഴച്നിയമിച്്ത്തലന്്ലകാകറാണപപ്തി
കരാധപപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ഊർ്്ജിതലപ്്ട്ത്്്കഎന്്െ
ക്്്േകത്ാ്ലെയായിര്ന്്്. ഇൻ്്കഡാറിൽ്് വിവിധ ത
സത്ികകളിൽ്്മ്ൻ്്പ്പപ്വർ്്ത്്ിച്്്പരിചയമ്ള്്യാളാ
ണ്പ്തിയകെകറ്്്ർ്്മനീഷ്സിങ.്പ്തിയഡിഐജി
ഹരിനാരായണചാരിമിപശ്യം്മ്ൻ്്പ്നഗരത്്ിൽ്്കസ
വനമന്ഷഠ്ിച്്ിട്്്ണ്്്.

32 െക്്മാണ്ഇൻ്്കഡാറിലെജനസംഖേ്.ഇന്്്േയി
ലെതലന്്ജനസംഖേ്യം്ജനസാപദ്്്തയം്ഏറ്്വം്ക്
െിയനഗരങ്്ളിലൊന്്്.മരണസംഖേ്ഇവിലെമാപത്ംഇ
ര്പതിലെത്്്കമ്ാ്ൾ്്,അതിലനക്്ാൾ്്ആശങ്്ലപ്്ട്
ത്്്ന്്വസത്്ത, ഇകപ്ാ്ൾ്്കപാസിറ്്ീവ്ആയിട്്്ള്്44
കപർ്്വികദശരാജേ്ങ്്ളിലൊന്്്ംകപായിട്്ില്്ാത്്വരാ
ണ്എന്്താണ.്കരാഗത്്ില്്്സമ്ഹവേ്ാപനസാധേ്
തകളികെക്്്തലന്്യാണ്ഇത്വിരൽ്്ച്ണ്്്ന്്ത.്
നവകറാളജിൊബ്ഉള്്ഇൻ്്കഡാർ്്എംജിഎംലമ
ഡിക്്ൽ്്കകാളജിൽ്്അട്ത്്്ള്് പപ്കദശങ്്ളിൽ്്നി
ന്്്ംസാമ്്ിള്കൾ്്എത്്്ന്്്ണ്്്.ഒപ്്ംകഭാപ്്ാൽ്്എ
യിംസിലം്ലെസ്്്്്കൾ്്മ്റയക്്്്നെക്്്ന്്്.
ഇൻ്്കഡാറിൽ്്ഏറ്്വം്ജനസാപദ്്്തയ്ള്്റാണിപ്
ര,നയാപ്ര,ചദ്്ൻ്്നഗർ്്,ഹാത്്ിപ്്ാെത്െങ്്ിയഇെ
ങ്്ളിൽ്്നിന്്ാണ്അധികംകപാസിറ്്ിവ്കകസ്കൾ്്റി
കപ്ാ്ർ്്ട്്്ലചയ്്ലപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്ത.്രാജേ്ത്്്തലന്്ഏറ്്
വം്ശക്്മായനിയപന്്്ണങ്്ൾ്്നെപ്്ാക്്ിയനഗരംഇ
ൻ്്കഡാർ്്ആയിരിക്്്കമ്ാ്ഴം്ഇതിനിയം്ഫെപപ്ദമാ
യിട്്്ലണ്്ന്്്ഉറപ്്ിക്്ാനായിട്്ില്്.കഴിഞ്്ദിവസംക
ർ്്ഫയ്്ഇളവ്നൽ്്കിയരണ്്്മണിക്്്ർ്്സമയത്്്പാ
ൽ്്വാങ്്ാൻ്്മാപത്മായികയ്്നിന്്ന്റ്കണക്്ിനാള്
കൾ്്നൽ്്ക്ന്്സ്ചനഒട്്്ംശ്ഭദായകമല്്.
നഗരത്്ിലെപെകഹാട്്ല്കളം്,കെേ്ാണമണ്്പങ്്
ളം്ജില്്ാഭരണക്െംഏലറ്്ട്ത്്്കഴിഞ്്്.ഐലസാ
കെഷനിൽ്്ഉള്്വലരതാമസിപിക്്്വാനായിജില്്ാഭര
ണംക്െംപപ്കത്േകസംവിധാനങ്്ൾ്്പക്മീകരിച്്ിട്്്ണ്്്
ഏതാണ്്്25,000കത്ാ്ളംമെയാളികളാണ്ഇൻ്്കഡാ
റിൽ്്സ്്ിരതാമസമ്ള്്ത.്ഒപ്്ംതലന്്ഉന്്തവിദേ്ാഭേ്ാ
സത്്ിനം്നഴസ്ിംഗ്പഠനത്്ിന്മായിഎത്്ിയവരം്
ഏലറ.ഇത്വലരമെയാളികൾ്്ആരം്തലന്്ഈമഹാ
മാരിയ്ലെസംശ യനിഴെിൽ്്എത്്ിയിട്്ില്്എന്്ത്കന
രിയആശവ്ാസം പകര്ന്്്. ഇൻ്്കഡാർ്് ലമഡിക്്ൽ്്
കകാകളജിലം്ഒട്്നവധിമെയാളികൾ്്കജാെിലചയ്്്ന്്്
ണ്്്.സമ്ഹവേ്ാപനത്്ികെക്്്എത്്ിനിൽ്്ക്്്ന്്ഈ
മഹാമാരിലയതെഞ്്്നിർ്്ത്്്വാൻ്്ഭരണക്െംകി
ണഞ്്്പശ്മിക്്്ന്്്ണ്്്.
എന്്ാൽ്്,ജനങ്്ള്ലെസഹകരണംകവണ്്വിധത്്ി
ൽ്്െഭിക്്്ന്്ില്്എന്്്പരാതികാരേ്മായിതലന്്യ്ണ്്്.
തിങ്്ളാഴച്മ്തൽ്്ഏതാണ്്്7ദിവസകത്്ക്്ാണ്കർ്്ശ
നനിയപന്്്ണം.ഇവിെലത്്ഇത്വലരയ്ള്്അന്ഭ
വംഅന്സരിച്്്എകപ്ാ്ലഴാലക്്ഇളവ്കിട്്ിയാലം്പ
െവേ്ജ്്കെയിലം്പച്്ക്്റികെയിലം്,പാൽ്്കെകളി
ലം്കാണ്ന്്വൻ്്തിരക്്്മ്െമാണ്ജില്്ാഭരണക്െ
ത്്ിന് കട്ത്് നെപെികളികെക്്് മാകറണ്്ിവര്ന്്ത്
നികത്ോപകയാഗസാധനങ്്ൾ്്കഡാർ്്ട്കഡാർ്്ലഡെി
വറിസംവിധാനത്്ില്ലെെഭേ്മാക്്ാനാണ്പ്തിയതീ
ര്മാനം. സന്്ദ്് സംഘെനകലളകപ്ാ്ലം് ഇതിൽ്് ഉ
ൾ്്ലപ്്ട്ത്്ാതജില്്ാഭരണക്െംകനരിട്്്ഇത്നെപ്്ാ
ക്്ാനാണ്പശ്മം.നിയ മംെംഘിക്്്ന്്വലരതാതക്ാെി
കജയില്കളിൽ്്അെയക്്്ാനം്തീര്മാനമായിട്്്ണ്്്.
വേ്വസായവാണിജേ്പപ്ാധാനേ്ംകാരണംമിനിമം്
നബആലണങ്്ിലം്ഇൻ്്കഡാറില്്്പെ പപ്കദശങ്്
ളം്മെയാളികള്ലെസാന്്ിധേ്ത്്ാൽ്്മിനികകരളംക്
െിയാണ.്മധേ്പപ്കദശില്്്ലകാകറാണപപ്തികരാധംഇ
കപ്ാ്ൾ്്മെയാളികള്കെത്ക്െിയം്.

2020ഏപപ്ിൽ3ലവള്്ി

ചേറോയി ഇനുുുയൻ 
നോകറുുുറടുെ നോസു്ുുു
നയ്്കോർക്്്:ലൊവിഡ്ബാധിച്്
തനിക്്്കോഗംകഭദമാവാൻലവ
ള്ത്്്ള്്ിയം്ഉള്്ിയം്സഹായി
ലച്്ന്്ഇന്്്േൻവംശജനായകോ
കറ്്്റ്ലെ കഫസ് ബ്ക്്് കോസ്്്്്
നവറൊക്ന്്്. നയ്്
കോർക്്്അൽബാനി
യിലെ കമയ്്ണിറ്്ി
കോസന്പസ് റീജ
ണൽ ലമഡിക്്ൽഡ
യറകറ്്്റായിര്ന്്,തമി
ഴന്ാട്്ിൽജനിച്്ലപര്
മ്ണ്്ശർമയ്കെതാണ്
കോസ്്്്്.എഴ്പത്കളി
ലെത്്ിയഇകദ്്ഹംവി
രമിച്് കശഷം പാർട്്്
നെം ലമഡിക്്ൽഡ
യറകറ്്്റായി കോെി
ലചയ്്്ന്്്. നയ്്കോർ
ക്്ിൽ പപ്ാകറ്്്ിസ്ലച
യ്്ാൻനെസൻസ്ള്്കോകറ്്്ർ
എന്്് പറഞ്്ാണ് കോസ്്്്്ത്െ
ങ്്്ന്്ത.്
മാർച്്്14ന്തനിക്്്ലൊവിഡ്
െക്്ണങ്്ൾകണ്്്ലവന്്്ംപിന്്ീ
ട് കോഗം സ്്ിരീകരിച്്്ലവന്്്ം
കോസ്്്്ിൽപറയ്ന്്്.അതിന്ഏ
താനം്ദിവസംമ്ൻപ്തലന്്മ്ട്്്
കളിലം്കണങ്്ാല്കളിലം്കവദന
യ്ണ്്ായിര്ന്്്.

ലൊകോണയക്്്്പപ്കത്േകംമ
ര്ലന്്ന്്്മില്്ാത്്തിനാൽ ഉ
ള്്ിയം് ലവള്ത്്്ള്്ിയം് കഴി
ക്്ാൻതീര്മാനിച്്്.പതിമ്ന്്ാം

തിയതി മ്തൽ ദിവസ
വം് ഉച്്ഭക്്ണ സമയ
ത്്്ം ഡിന്്ർ സമയ
ത്്്ം  ശരാശരി ലചറ്
നാരങ്്യ്ലെ വല ്പ്്മ്
ള്് ഉള്്ിയ്ലെ നാെി
ലോന്്്വീതംപച്്യക്്്്
കഴിച്്്.ചവച്്്പൾപ്്ാക്്ി
വിഴ്ങ്്്കയാണ് ലച
യത്ത.്പീനട്്്കചർത്്്ഭാ
രേ്യ്ണ്്ാക്്ിയ ലവള്
ത്്്ള്്ിചടന്ിയം്കഴി
ച്്്. ലവള്ത്്്ള്്ിയം്
കവവിക്്ാത്്താകണം.

നാെഞ്്്ദിവസംലൊണ്്്പനി
ക്റഞ്്്,ച്മഅപപ്തേ്ക്്മായി.
ലചറിയനയ്്കോണിയെക്്ണങ്്
ള്ണ്്ായിര്ന്്തം് ഇല്്ാതായി.
നയ്്കോണിയവഷളാവ്ന്്താണ്
ലൊകോണവന്്ാൽആള്കൾമ
രിക്്ാനിെയാക്്്ന്്ത.് അതിൽ
നിന്്്ഞാൻമ്ക്്നായി-കോ
കറ്്്ർഅവകാശലപ്്ട്ന്്്.ബാകറ്്്ീ
രിയൽഅണ്ബാധയ്ണ്്ാകാതി
രിക്്ാൻ10ദിവസംആ്്്ിബകോ

ഭ്വകനശവ്ർ:രാജേ്ലത്്ഏറ്്വം്പിന്്ാക്്സം
സ്്ാനങ്്ളിലോലന്്ങ്്ിലം് ലൊവിഡ് പപ്തി
കോധത്്ിൽപ്തിയമാത്കസ്ഷ്്ിക്്്കയാണ്
ഒഡീശ.രാജേ്ംകോഗഭീതിയിൊയിമ്ന്്ാഴച്പി
ന്്ിട്കപ്്ഴം്സംസ്്ാനത്്്ലൊവിഡ്ബാധി
തര്ലെഎണ്്ംഇകപ്്ഴം്ഒറ്്യക്്ത്്ിൊണ.്ര
ണ്്്ആശ്പപത്ികൾകോഗികൾക്്ായിസജ്്മാ
ക്്ിക്്ഴിഞ്്്നവീൻപടന്ായിക്്ില്്്സംസ്്ാ
നസർക്്ാർ.
ഏലതങ്്ില്ലോരാള്ലെ പരികോധനയിലെ
വീഴച്കോലം്വെിയദ്രന്്ത്്ിന്വഴിലോര്
ക്്ികയക്്ാലമന്് കര്തെിൊണ് സർക്്ാരി
ല്്്പപ്വർത്്നം.ദക്്ിണലൊറിയയിൽകപ
ഷേ്്്്്31എന്്്അറിയലപ്്ട്്കോഗിയായിര്ന്്്
സമ്ഹവേ്ാപനത്്ിന്വഴിലോര്ക്്ിയത.്ഇ
ക്്ാരേ്മാണ്ഒഡീശസർക്്ാർആകോഗേ്പപ്വർ
ത്്കലരനിരന്്രംഓർമിപ്്ിക്്്ന്്ത.്
സംസ്്ാനത്്്ഇത്വലരഅഞ്്്കപർക്്ാ
ണ്കോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്അവരിൽരണ്്്കപ
ർആശ്പപത്ിവിട്്്.മ്ന്്്കപർചികിത്്യില്
ണ്്്.900കപർനിരീക്്ണത്്ിലം്.ഡൽഹിയി
ലെതബ്െീഗ്ജമാഅത്്ിന്കശഷംമെങ്്ിലയ
ത്്ിയവ ലരകലണ്്ത്്ിനിരീക്്ണത്്ിൊക്്്
ന്്തായിര്ന്്്സംസ്്ാനംകനരിട്്മലറ്്ര്ലവ
ല്്്വിളി.20കപരാണ്ഈഗണത്്ില്ണ്്ായിര്
ന്്ത.്15കപർക്്്കോഗമിലല്്ന്്്സ്്ിരീകരിച്്ിട്്്
ണ്്്.മറ്്്ള്്വര്ലെഫെംവരാനിരിക്്്ന്്്.ഇവ
ര്മായി സമ്്ർക്്മ്ണ്്ായവലര കലണ്്ത്്ി
ലക്്ണ്്ിരിക്്്കയാണ.്

നചനയിൽനിലന്്ത്്ിയവരില്ലെകകരള
ത്്ിൊണ്ഇന്്്േയിൊദേ്മായികോഗംസ്്ിരീക
രിച്്ത.്ഈസമയംതലന്്ത്െങ്്ിഒഡീശയിലം്
തയാലറട്പ്്്കലളന്്താണ് സംസ്്ാന സർ
ക്്ാർഈവിപത്്ിലനഎപത്കര്തകോലെക
ണ്്്ലവന്് ത്വേ്ക്്മാക്്്ന്്ത.്മാർച്്്ആദേ്ംത
ലന്്ആക്്ൻപ്്ാൻതയാറാക്്ിലഹൽപ്്്നെ
ൻഏർലപ്്ട്ത്്ി.
മാർച്്്22നകംഇതികെലക്്ത്്ിയത്72,000
കൊള്കൾ.മാർച്്്22ന്രാജേ്മാലകഅെച്്്പ്ട്്
ൽപപ്ഖേ്ാപിക്്്ംമ്ൻപ്തലന്്ഒഡീശനഗര
ങ്്ളിൽഭാഗികമായിനിയപന്്്ണംപപ്ഖേ്ാപിച്്ി
ര്ന്്്.ലൊവിഡ്19ഒഡീശകോട്്്കൊം എന്്
ലവബന്സറ്്്ം ത്റന്്്. കദശീയ തെത്്ിൽ
കോലം് ലവബന്സറ്്് വന്്ത് പീന്്ാെലണ
കന്്ർക്്്ക. 16നാണ് സംസ്്ാനത്്് ആദേ്
നവറസ്ബാധസ്്ിരീകരിച്്ത.്
ഇതിനിലെവികദശത്്്നിന്്്വന്്വലരലയ
ല്്ാം 14 ദിവസംകവ്ാറന്്്നിൊക്്ിയിര്ന്്്
അധിക്തർ.ഈനിർകദശംഅന്സരിക്്്ന്്
വർക്്്15,000ര്പസമാശവ്ാസവം്പപ്ഖേ്ാപിച്്്
സർക്്ാർ.ഇകോലെനവബന്സറ്്ിൽരജിസ്്്്ർ
ലചയത്്സവ്യംസമ്്ർക്്വിെക്്ിന്തയാറാ
യിനാൊയിരത്്ികെലറപപ്വാസികൾ.
അവശേ് കസവനങ്്ൾ നെത്്ാൻ മറ്്്സം
സ്്ാനങ്്ൾബ്ദ്്ിമ്ട്്്കപ്്ൾഅതിനം്പപ്തി
സന്്ിയ്ണ്്ായില്്ഒഡീശയക്്്്.ഈകമഖെയി
ല്ള്്വർലക്്ല്്ാംഇൻലസ്്്ിവ്കൾപപ്ഖേ്ാപി
ച്്്സർക്്ാർ.ആകോഗേ്കമഖെയിൽകോെിലച

യ്്്ന്്വർക്്്ംമ്ഖേ്മപന്്്ിനവീൻപടന്ായിക്്്മ്
ൻനകലയട്ത്്്പപ്കത്േകംസഹായങ്്ൾനൽ
കി.കോകറ്്്ർമാർ,നഴസ്്മാർ,പാരാലമഡിക്്
ൽജീവനക്്ാർ,മറ്്്ആകോഗേ്പപ്വർത്്കർത്െ
ങ്്ിയവർക്്്നാല്മാസലത്്ശമ്്ളംമ്ൻക്
റായിഈമാസംതലന്്നൽക്ലമന്്ാണ്സർ
ക്്ാരില്്്പപ്ഖേ്ാപനം.
ഇതരസംസ്്ാനങ്്ളില്ള്്വർതിരക്്്പി
െിച്്്ഒഡീശയിലെവീട്്ികെക്്്വര്ന്്ത്ഒഴിവാ
ക്്ാനായിര്ന്്്മലറ്്ര്സ്പപ്ധാനനെപെി.
ഏത്സംസ്്ാനത്്ായാലം്അവിലെത്്ലന്്
ത്െരാൻനിർകദശിച്്സർക്്ാർഒഡീശക്്ാ ർ
ക്്്അവർതാമസിക്്്ന്്യിെത്്്തലന്്എല്്ാ
സഹായവം്ഉറപ്്ാക്്ാൻനെപെിലയട്ത്്്.മ്
ഴ്വൻമ്ഖേ്മപന്്്ിമാർക്്്ംനവീൻപടന്ായിക്്്
ഇക്്ാരേ്ംച്ണ്്ിക്്ാട്്ികത്്്നൽകി.ആശ്പ
പത്ിചികിത്്കവണ്്ിവന്്ാൽസംസ്്ാനംലചെ
വ്വഹിക്്്ലമന്്്ംമ്ഖേ്മപന്്്ിഅറിയിച്്്.ഇവ
ർക്്്കവണ്്ിരണ്്്പപ്കത്േകലഹൽപ്്്നെൻന
മ്്ര്കളം്നൽകി.
ലചറ്നഗരങ്്ളിലം്പഗ്ാമങ്്ളില്മ്ള്്വകോ
ട്നാട്്ികെക്്്മെങ്്ാൻനിർകദശിച്്തായിര്ന്്്
മലറ്്ര്ച്വട്വയപ്്്്.84,000കപലരയാണ്മാർ
ച്്്ആദേ്ംഇങ്്ലനതിരിച്്യച്്ത.്ഇതിലോലക്്
പ്റകമപഞ്്ായത്്്തെത്്ിൽഏഴായിരംഐ
ലൊകെഷൻവാർഡ്കളം്സജ്്മാക്്ി.
ഭ്വകനശവ്റിലം് കട്്ക്്ില്മായി യഥാപക്മം
650,500കിെക്്കള്ള്്രണ്്്പപ്കത്േകആശ്പ
പത്ികളം്ത്റന്്്സർക്്ാർ.

പ്്ാസമ് കതറാപ്്ി 
പരീക്്ിക്്ാൻ യഎ്സ്
നയ്്കോർക്്്: ലൊവിഡ് 19
കോഗലത്്കീഴെക്്ിയവര്ലെര
ക്്ത്്ിൽനിന്്്പ്്ാസമ്കശഖരി
ച്്്കോഗികൾക്്്നൽകാൻയ്
എസ.്കോഗികള്ലെഎണ്്ംഅ
ന്ദിനംക്തിച്്്യര്ന്്തിനിലെ
യാണ്പ്്ാസമ്ലതറാപ്്ിഎന്്ചി
കിത്്ാരീതി ക്്്യ്എസില്്്അ
ന്മതി.1918ൽസപ്ാനിഷ്ഫ്്്വി
ലനയം്1930കളിൽവസ്രിലയ
യം്പിന്്ീട്എകോളലയയം്പപ്
തികോധിക്്ാൻസമാനമായമാർ
ഗം പരീക്്ിച്്ിര്ന്്്. ഇതാണ്
ലൊവിഡിലനതികരയം് പരീ
ക്്ിക്്ാൻയ്എസ്തീര്മാനം.
ഇത്പപ്കാരംകോഗമ്ക്്ികന
െിയഒരാള്ലെപ്്ാസമ്മറ്്്രണ്്്
കോഗികൾക്്്കഴിഞ്്ദിവസം
ഹ്സ്്്്ണിലെലമത്്ഡിസ്്്്്ആശ്
പപത്ിയിൽക്ത്്ിവച്്്.
ഹ്സ്്്്ൺ്്ലമത്്ഡിസ്്്്ിലെപാ
കത്്ളജിആൻ്്ഡ്ജീകോമിക്
ലമഡിസിൻ്്ലചയർ്്കോ.ജിംമ്
സ്്ർ്്പറയ്ന്്തന്സരിച്്്,സംഭാ
വനലചയത്പ്്ാസമ്യിൽ്്കോഗ
പപ്തികോധകശഷിആർ്്ജിച്്ജീവ
ൻ്്രക്്ിക്്്ന്്ആ്്്ികോഡിക
ൾ്ഉണ്്ാകാം.ഇത്അെങ്്ിയപ്്ാ
സമ്ലൊവിഡ്കോഗിയിലെത്്്
കപ്്ൾഅവ കോഗിയിലെആ
്്്ികോഡിയിലെത്്്ലമന്്താ
ണ്ന്റ്്ാണ്്്കൾ്്പഴക്്മ്ള്്ക
ൺ്്വാെലസ്്്്ലസറംലതറാപ്്ി
അഥവാപ്്ാസമ് ലതറാപ്്ിയ്ലെ
അെിസ്്ാനആശയം.

ഹ്സ്്്്ൺ്്ലമത്്ഡിസ്്്്്ആശ്
പപത്ികളിൽ്്ലൊവിഡ്19നവറ
സിന്കോസിറ്്ീവ്പരീക്്ിച്്250
ഓളംകോഗികളിൽ്്നിന്്്ലവള്്ി
യാഴച് കോക്്ർ്്മാർ്് ബ്്ഡ് പ്്ാ
സമ് ദാതാക്്ലള കലണ്്ത്്ാൻ്്
ത്െങ്്ി.രക്്ംദാനംലചയ്്്ന്് 
ത്കോലെയ്ള്്ഒര്നെപെിപക്മ
ത്്ിൽ്്ദാതാക്്ൾ്്രക്്പ്്ാസമ്
യ്ലെഒര്ഭാഗംനൽ്്ക്ന്്്.ഇത്
ഒര്സാധാരണപ്്ാസമ്സംഭാവ
നകോലെയാണ,്അതിനാൽ്്ദാ
താക്്ൾ്്സാധാരണപ്്ാസമ്ദാ
താക്്ളാകാൻ്് കോഗേ്ത കനകെ
ണ്്ത്ണ്്്. ഏലതങ്്ിലം് പ്്ാസമ്
ദാനത്്ിനായി സാധാരണ പി
ന്്്െകരണ്്നെപെിപക്മങ്്ൾ്്പാ
െികക്്ണ്്ത്ണ്്്.എഫഡ്ിഎഅം
ഗീകാരംനൽ്്കിയാൽ്്മാപത്കമഇ
ത്ഉപകോഗിക്്ാൻ്്കഴിയ.്
ഈ സാഹചരേ്ത്്ിൽ യ്എ
സിലെ പെ്ാൻസഫ്യ്്ഷൻ ലമഡി
സിൻ,ലസല്്്ൊർലതറാപ്്ിരംഗ
ത്്് പപ്വർത്്ിക്്്ന്്അന്്ാരാ
ഷ്പെ്ഏജൻസിഎഎബിബിപ്തി
യമാർഗനിർകദശങ്്ൾപ്റത്്ിറ
ക്്ിയിട്്്ണ്്്.കനരകത്,്നചനയി
ൽചിെകോഗികൾക്്്സമാനചി
കിത്്നൽകിയത്ഗ്ണഫെങ്്ള്
ണ്്ാക്്ിയിര്ന്്്.അത്ലൊണ്്്
തലന്് വാകസ്ിൻ കലണ്്ത്്ാ
ത്്ിെകത്്ളംഇത്്രംചികിത്്
യിൽപപ്ശന്മിലല്്ന്്്ആകോഗേ്വി
ദഗധ്ർപറയ്ന്്്.എന്്ാൽ,ഏറ്്
വം്അെിയന്്രഘട്്ത്്ിൽമാപത്
കമപ്്ാസമ്ലതറാപ്്ിനെത്്ാവ്എ
ന്്്ംമാർഗനിർകദശത്്ില്ണ്്്.

ധാരാവിയിൽ വീണ്്്ം
കൊവിഡ ്19
മം്നബ:ഏഷേ്യിലെഏ
റ്്വം് വെിയ കചരിയായ
ധാരാവിയിൽ 24 മണി
ക്്്റിനിലെവീണ്്്ംലൊ
വിഡ്19സ്്ിരീകരിച്്കോ
ലെമം്നബയിൽആശങ്്
കയറി.നവറസ്ബാധലയ
ത്്്െർന്്് ബ്ധനാഴച്
നാൽപ്്ത്്ാറ്കാരൻമരി
ച്്തിന് പിന്്ാലെ യാണ്
ശ്ചീകരണ ലതാഴിൊളി
യായഅമ്്ത്്ിനാല്കാ
രനം് നവറസ് ബാധ
സ്്ിരീകരിച്്ത.് വർളിൽ
താമസിക്്്ന്് ഇകദ്്ഹം
ധാരാവിയിലെ മഹിം ഫ
ത്്ക് കോഡിൊണ് കോ
െിക്്്കോയിര്ന്്ത്
ബ്ഹാൻമം്നബ മ്
നിസിപ്്ൽ കൊർപകറഷ
ല്്് (ബിഎംസി) കൊളി
ഡ് കവസ്്്്് മാലനജല്മ്്്ി
ലെശ്ചീകരണത്്ിഴിൊ
ളിയാണ് രണ്്ാമലത്്
കോഗി. മ്ന്്്ദിവസം മ്
മ്്് കോഗെക്്ണങ്്ൾ
കാണിച്്ിര്ന്്്.ത്െർന്്്
ലസവൻ ഹിൽസ്ആശ്
പപത്ിയിൽ കവ്ാറന്്്നി
ൊയിര്ന്്്.
ധാരാവിബെിഗാനഗർ
എസആ്ർഎ ലൊനസ
റ്്ികമഖെയിൽതാമസിച്്ി

ര്ന്്യാളാണ് രാപത്ി മം്
നബസയൺസർക്്ാർ
ആശ്പപത്ിയിൽ്്മരിച്്ത.്
പനിയം് ലോണ്്കവദന
യ്മായിമാർച്്്23ന്വീെി
നട്ത്്്കോകറ്്്ലറകണ്്ി
ര്ന്്്.26ന് വീണ്്്ംകോ
കറ്്്ലറ കണ്്കപ്്ഴാണ്
ആശ്പപത്ിയികെക്്് സ
യൺ ആശ്പപത്ിയികെ
ക്്് കോകാൻനിർകദശി
ച്്ത.്അവിലെചികിത്്യി
െിരിലക്്യാണ്സാംപ്ൾ്്
പരികോധനയക്്്്അയച്്
ത.് കൊവിഡ്സ്്ിരീകരി
ച്്്ള്്റികപ്്ർട്്്പ്റത്്്
വന്്് മണിക്്്റ്കൾക്്
കമായിര്ന്്്മരണം.
ഇകതത്്്െർന്്് ധാരാ
വിയിൽഇകദ്്ഹംതാമസി
ച്്ിര്ന്്വീടം്ച്റ്്്വട്്വം്
കൊർപകറഷൻഅധിക്
തർ്് സീൽ്് ലചയത്.് 300
വീട്കളം്ന്കോളംലചറ്
കെകളം് ഉള്് പപ്കദശമാ
ണിത.്ഏഴ്ക്ടം്ബാംഗ
ങ്്ലള കവ്ാറന്്്ൻ ലച
യത്.് 10 െക്്ത്്ികെലറ
ജനസംഖേ്യ്ള്്ധാരാവി
യിൽ കോഗം പെർന്്ാൽ
വെിയ വിപത്്ാകം് രാ
ജേ്ത്്്ണ്്ാക്കലയന്്ാ
ണ്ആകോഗേ് വിദഗധ്ര്
ലെമ്ന്്റിയിപ്്്.

ോകസുിൻ
പരീകുുണതുുിനു
ഓസന്രുെേിയയംു
ലമൽബൺ: കകാവിഡ് 19ലന കനരിൊന്ള്് വാ
കസ്ിൻപരീക്്ണത്്ികെക്്്ഓസക്പ്െെിയയം്.ഓ
കസ്ഫ്ഡ്യ്ണികവഴസ്ിറ്്ിയ്ലെയം്യ്എസ്ക മ്്
നിഇകോവിലോഫാർമസയ്്ട്്ിക്്െില്്്യം്കനത്
തവ്ത്്ിൽവികസിപ്്ിലച്്ട്ത്്രണ്്്വാകസ്ിന്ക
ള്ലെപരീക്്ണത്്ിനാണ്ഓ    സക്പ്െെിയൻകദശീയ
ഏജൻസികൊമൺലവൽത്്്സയ്്്ിഫിക്ആൻ
ഡ്ഇൻഡസപ്െ്ിയൽറിസർച്്്ഓർഗനനകസഷൻ
(സിഎസ്ഐആർ  ഒ)സഹകരിക്്്ന്്ത.്വാകസ്ി
ൻമ്ഗങ്്ളിൽപരീക്്ിച്്്ത്െങ്്ി.മ്ന്്്മാസം
ലൊണ്്്പരീക്്ണഫെംെഭിക്്്ലമന്്്കര്ത്
ന്്്.
ഓസ്കപ്െെിയൻആനിമൽലഹൽത്്്െകോറട്്റി
യിൊണ്മര്ന്്ില്്്പരീക്്ണം.കനരകത്,്യ്എ
സിൽകോകഡണഏജൻസികനരിട്്്മ  ന്ഷേ്രിൽ
വാകസ്ിൻപരീക്്ിച്്്ത്െങ്്ിയിര്ന്്്.എന്്ാൽ,
ലൊവിഡ്വാകസ്ില്്്കാരേ്ത്്ിൽഇപത്യം്സമ
പഗ്മായപരീക്്ണംആദേ്  ലമന്്്ഓസക്പ്െെിയൻഗ
കവഷകർ.
മ്ഗങ്്ളില്ള്്പരീക്്ണത്്ിന്കശഷംമന്ഷേ്
രിൽപരീക്്ിക്്്ം.പരീക്്ണംവിജയകരമായാലം്
കോകല്ത്ല്്ായിെത്്്ംെഭേ്മാകാൻ18മാസലമ
ങ്്ിലം് കവണ്്ിവരം്. ഓസ്കപ്െെിയയിലം് കോക
ത്്ില്്്മറ്്്ഭാഗങ്്ളില്മ്ള്്ഗകവഷകര്ലെക്
ട്്ായപപ്  വർത്്നത്്ില്്്ഫെമാണ്കലണ്്ത്്ലെ
ന്്്ഓർഗനനകസഷൻതെവൻൊറിമാർഷൽപ
റഞ്്്.
ഓസക്പ്െെിയയിൽകാണലപ്്ട്ന്്ഇനംകീരിക
ളിൊണ്മര്ന്്ില്്്പരീക്്ണം.രണ്്്തരംവാ
കസ്ിന്കളാണ്ഇവയിൽപരീക്്ിക്്് ന്്ത.്ആദേ്
ക്ത്ത് ലൊകോണനവറസിലെ കപ്ോട്്ീന്കലള
കീരിയ്ലെകൊശങ്്ളിൽകെത്്ിവിട്്്പപ്തികരണ
ലമലന്്ന്്്കലണ്്ത്്ാന്   ള്്പരീക്്ണം.ഇതികോ
ട്കീരിയ്ലെകോഗപപ്തികോധസംവിധാനംഫെ
പപ്ദമായി പപ്തികരിച്്ാൽ മന്ഷേ്രിലം് പരീക്്ി
ക്്്ം. ര ണ്്ാമകത്്ത്ഇകോവികോകമ്്നിയ്ലെ
വാകസ്ിൻ. ഇത്വലര പരീക്്ിച്്ിട്്ില്്ാത്്താണ്
ഈമാർഗം.ലൊകോണനവറസിലെചിെകപ്ോട്്ീ
ന്കള്ലെഘെനകവർതിരിച്്്അത്പപ്തികോധസം
വിധാനത്്ികെക്്്കെത്്ിവിട്കയം്അത്വഴി
ശരീരകൊശങ്്ൾപപ്തികോധ   സംവിധാനംപപ്വർ
ത്്ിക്്്ംമ്ൻപ്തലന്്ഇവലയപപ്തികോധിക്്്ക
യം്ലചയ്്്കലയന്്താണ്ഇതില്ലെെക്്്േമിട്ന്്
ത.്ഇത്വിജയിച്്ാൽലൊവിഡ്19പപ്തികോധത്്ി
ൽവെിയവിജയമാകം്സംഭവിക്്്ക.

ഒളിേിൽ നിനു്ു മൗോന സാദിടുുു
ഓഡിടൊ സനദുശും
നയ്്ഡൽഹി:നിയപന്്്ണങ്്ൾെംഘി
ച്്് മതസകമ്്ളനം നെത്്ിയതിന്
ലോെീസ് അകന്വഷിക്്്ന്്തിനിലെ
ഒളിവിൽനിന്്്ഓഡിലോസകദ്്ശ
വ്മായിതബ്െീഗ്ജമാഅത്്്കനതാ
വ്മൗൊനാസാദ്കൻധൽവി.താൻ
ഡൽഹിയിൽ തലന്്യ്ലണ്്ന്്്ം
കോകറ്്്ർമാര്ലെ നിർകദശപപ്കാരം
സവ്യം സമ്്ർക്് വിെകക്്ർലപ്്ട്
ത്്ിയിരിക്്്കയാലണന്്്ംവിശദീക
രിക്്്ന്്സകദ്്ശത്്ിൽഎല്്ാവരം്
അതത് സംസ്്ാന സർക്്ാര്കള്
ലെ നിർകദശങ്്കോട് സഹകരിക്്ാ
നം്അഭേ്ർഥന.
മർക്്സ് സകമ്്
ളനത്്ിൽപലങ്്ട്
ത്് 9000 കപലര
നിരീക്്ണത്്ിൊ
ക്്ിയതിന്പിന്്ാ
ലെയാണ് സാദി
ല്്് അഭേ്ർഥനക
ള്മായി രണ്്് സ
കദ്്ശങ്്ൾ പ്റ
ത്്്വന്്ത.് ലൊ
കോണനവറസിന്മ്സ്െിംകലളഒ
ന്്്ം ലചയ്്ാനാവിലല്്ന്്ാണ് ആദേ്
ല്ത്സകദ്്ശത്്ിൽപറയ്ന്്ത.്ര
ണ്്ാംസകദ്്ശത്്ിൊണ്താൻഡൽ
ഹിയില്ലണ്്ന്്ലവളിലപ്്ട്ത്്ൽ.
കോകത്്്ഇകപ്്ൾനെക്്്ന്്ലത
ല്്ാംമന്ഷേ്ൻലചയ്്്ന്്ലതറ്്്കള്
ലെഫെമാണ.്വീട്്ിൽതലന്്യിരിക്്്
കയാണ്നദവശാപത്്ിൽനിന്്്ര
ക്്ലപൊന്ള്്മാർഗം.കോകറ്്്ർമാ
രം്ഭരണക്െവം്പറയ്ന്്ത്അന്
സരിക്്്ക.സ ർക്്ാരികോട്സഹക
രിക്്്ക-മർക്്സില്്്യ്െയ്്ബ്ചാ
നെിൽകോസ്്്്്ലചയത്സകദ്്ശത്്ി
ൽസാദ്പറയ്ന്്്.
സാമ്ഹിക അകെം പാെിക്്്ക
ലയന്് സർക്്ാർ നിർകദശം െംഘി
ക്്ാനായിര്ന്്്കനരക്ത്മർക്്സ്
സകമ്്ളനത്്ിൽ സാദ് ആഹവ്ാനം

ലചയത്ത.്കഴിഞ്്മാസംഒന്്്മ്ത
ൽ15വലരനിസാമ്ദ്്ീൻമർക്്സിൽ
നെന്്സകമ്്ളനത്്ിൽ9,000 കപരാ
ണ്പലങ്്ട്ത്്ത.്ഇവരിൽന്ന്റി
കെലറകപർക്്്ലൊവിഡ്19സ്്ിരീ
കരിച്്ിട്്്ണ്്്.
അതിനിലെ, ബിഹാറിലെ വിവിധ
പപ്കദശങ്്ളിൽ ഒളിവിൽക്്ഴിഞ്്
70 വികദശ മതപപ്ചാരകലര കലണ്്
ത്്ി.മർ്്ക്്സിലെസകമ്്ളനവ്മായി
ഇവർ്്ക്്്കനരിട്്്ബന്്മിലല്്ങ്്ിലം്
ഇവർനെത്്ിവന്്വെിയകോതില്

ളളയാപത്കൾപരി
ഗണിച്്്ലൊവിഡ–്
19നഹറിസ്ക്വി
ഭാഗത്്ിൽ്്ഉൾലപ്്
ട്ത്്ി. ബിഹാർ്്
ലോെീസ് ഇവലര
കവ്ാറന്്്ൻ്് ലച
യത്.്
നിസാമ്ദ്്ീനിലെ
തബ്െീഗ് സകമ്്ള
നത്്ിൽ്് ബിഹാറി

ൽ്്നിന്്്86കപരാണ്പലങ്്ട്ത്്ത.്
ഇവരിൽ്്ഭ്രിഭാഗവം്ഡൽ്്ഹിയിൊ
ണ.്ബിഹാറിൽ്്തിരിലച്്ത്്ിയഒരാ
ലള വീട്്ിൽ്് കവ്ാറന്്്ൻ്് ലചയത്.്
ബാക്്ിയ്ള്്വർ്്ക്്ായി ലതരച്്ിൽ്്
ത്െര്കയാണ.്57വികദശതബ്െീഗ്
പപ്വർ്്ത്്കർ്്ക്്ായം് ബിഹാറിൽ്്
അകന്വഷണംനെക്്്ന്്്ണ്്്.ഇതിൽ
35 കപലര കലണ്്ത്്ി. ഇവർ്്ക്്ായ്
ള്്ലതരച്്ിെിനിെയിൊണ്70വികദ
ശ മതപപ്ചാരകലര കലണ്്ത്്ിയത.്
മ്ന്്്മാസകോഅതിന്മ്ൻ്്കോഇ
ന്്്േയിൽ്്എത്്ിയതാണിവർ്്.ഇന്്്േ
യിലെമ്്ാടം്സഞ്്രിക്്്കയം്ലച
യത്ിട്്്ണ്്്.
തബ്െീഗ് സകമ്്ളനത്്ിൽ 1,300
വികദശികൾ പലങ്്ട്ത്്ിട്്്ലണ്്ന്്ാ
ണ്വിവരം.യ്എസ,്പഫ്ാൻസ,്ഇറ്്
െിഎന്്ിവിെങ്്ളിൽനിന്്്ള്്വരം്
സകമ്്ളനത്്ിലനത്്ിയിര്ന്്്.

ആപകഗരാേബാധിതർ
2069 
മരണം53
ആേയ്14സംസ്്ാനങ്്ൾ

ഗകരളം
265

മഹാരാഷ്നട്
335

കർണാടകം
119

പതലങ്്ാന
107

ഗ്ജറാത്്്
87

െഞ്്ാബ്
46

ഹരിയാന
43

രാജസ്്ാന
108

ഡലഹി
219 യ്െി

113

തമിഴന്ാട്
234

മധയ്നെ്ഗേശ്
91

ലോ കഡ്ൗ ൺ 
േം ഘ നം 
ഇ  ന്്  കേ 

1733ലക  സ ് ക  
ൾ്് 1729അ  റ  സ്്്്് 

തിര്വനന്്പ്രം:നികോധ
നംെംഘിച്്്യാപത്ലചയത്
തിന്സംസ്്ാനലത്്ട്്ാലക
ഇന്്ലെ1699കപർ്്ലക്്തികര
കകലസട്ത്്്.വിവിധകകസ്
കളിൊയി1570കപലരഅറ
സ്്്്്ലചയത്.്1205വാഹനങ്്
ളം്പിെിലച്്ട്ത്്്.
ജില്്തിരിച്്്ള്്കണക്്്ച്
വലെ.(കകസില്്്എണ്്ം,അ
റസ്്്്ിൊയവർ്്,കസ്്്്ഡിയിലെ
ട്ത്്വാഹനങ്്ൾ്്എന്്പക്
മത്്ിൽ്്)

തിര്വനന്്പ്രംസിറ്്ി-63,58,45
തിര്വനന്്പ്രംറ്റല്്-61,65,44
പോല്്ംസിറ്്ി-222,238,194
പോല്്ംറ്റല്്-131,133,92
െത്്നംതിട്്-85,85,76
ഗോട്്യം-73,73,21
ആലപ്്്ഴ-229,240,184
ഇട്ക്്ി-92,31,17
എറണാക്ളംസിറ്്ി-41,45,35,
എറണാക്ളംറ്റല്്-120,120,79
ത്ശ്ർ്്സിറ്്ി-91,103,74
ത്ശ്ർ്്റ്റല്്-60,81,48
ൊലക്്ാട്-46,53,40

മലപ്്്റം-111,111,28
ഗോഴിഗക്്ട്സിറ്്ി-113,0,111
ഗോഴിഗക്്ട്റ്റല്്-13,15,7
വയനാട്-67,33,52
കണ്്്ർ്്-76,80,56
കാസർ്്ഗോഡ്-5,6,2

ആനധ്്്
86

ജമ്്്കശമ്ീർ
62

1999ൊയിര്ന്്്ഒഡീശലയതകർത്്
വൻച്ഴെിക്്ാറ്്്.15,000കെലറകപർമരിച്്
അന്്ലത്് ച്ഴെിക്്ാറ്്് സംസ്്ാനലത്്
അെിസ്്ാനവികസനലത്്യെക്്ംതരിപ്്
ണമാക്്ി.തകർച്്യിൽനിന്്്കരകയറ്
ന്്ലതങ്്ലനലയന്്് ഉഴല്ന്്തിനിലെയാ
യിര്ന്്്2000ൽനവീൻപടന്ായിക്്്മ്ഖേ്
മപന്്്ിയായിച്മതെകയൽക്്്ന്്ത.്പിന്്ീ
ട്ള്്വർഷങ്്ളിൽ1999ലെപാളിച്്കൾപ
ഠിക്്്കയം്പരിഹാരങ്്ൾര്പലപ്്ട്ത്്്
കയം് ലചയ്്്ന്്തിന് ഉപകോഗലപ്്ട്ത്്ി
സർക്്ാർ.
2014,2017,201,2019വർഷങ്്ളിലം്വ
െിയലൊട്ങ്്ാറ്്്കൾവീശിയെിച്്്ഒഡീശ
തീരത്്്.പകക്,്എല്്ാകര്തല്കള്ലമട്
ത്്സർക്്ാരിന്മ്ന്്ിൽലൊട്ങ്്ാറ്്്പരാ
ജയലപ്്ട്്്.വസത്്വകകൾക്്്നാശമ്ണ്്ാ
ലയങ്്ിലം്മരണംനകവിരല്കളിലോത്
ങ്്ി. ഇന്്ികപ്്ൾ ലൊവിഡ് പപ്തികോധ
ത്്ിലം്ആ പാഠങ്്ളാണ്അെിത്്റലയ
ന്്്പറയ്ന്്്സർക്്ാർവ്ത്്ങ്്ൾ.

ഞാനഡലഹിയിലണ്്്്,സർക്്ാരിഗോട്സഹകരിക്്ണം

ബിഹാറിൽ
70വിലേശ

മതപര്ചാരകർ
അറസ്്്്ിൽ

നകാവിഡ്പിരിയിൽ
യ്ദോപ്്്ംയ്എസം്;
വാഷിങെ്ൺ്്:ലകാവിഡ്19ദ്രിത
ത്്ിൽ്്കെങ്്ിമറിയ്ന്്യ്എസി
ൽ്്സ്്ിതിക്ട്തൽ്്വഷളാക്ന്്്.
മരണസംഖേ്ഉയര്ന്്തിനിെയിൽ,
നവറ്്് ഹൗസിലെ പകർ്്ച്്വേ്ാധി
പപ്തികരാധഉപകദഷ്്ാവ്കഡാ. ആ
്്്ണി ഫൗസിക്്് സ ്രക്്ാഭീഷ
ണി. അകദ്്ഹത്്ില്്് സ്രക്്ാ
സൗകരേ്ങ്്ൾ്്വർ്്ധിപ്്ിക്്ാൻ്്യ്
എസ് ലഫഡറൽ്് മാർ്്ഷൽ്് കസന
യക്്്്നിർ്്കദശംെഭിച്്തായിസിഎ
ൻ്്എൻ്്റികപ്ാ്ർ്്ട്്്ലചയത്.്എന്്ാ
ൽ്്പപ്സിഡ്്്്പെ്ംപ്ഇത്നികഷധി
ച്്്.
ആകഗാളമരണസംഖേ്അരെ
ക്്ത്്ികെക്്് കെക്്്കയാണ.്
ലകാവിഡ്മ്െം 3318 കപർ മരിച്്
നചനലയമറികെന്്ഇറ്്െി,യ്എ
സഎ്, സല്പയിൻഎന്്ിവർലക്ാ്
പ്്ംപഫ്ാൻസം്അണികചർന്്്.അ

വിലെമരണം4000കവിഞ്്്.ഇറാ
നം്യ്ലകയ്മാണ്ലതാട്്ട്ത്്്ള്്
ത.് ലബൽജിയം, ലനതർെൻഡസ്്
എന്്ിവിെങ്്ളിൽമരണംആയിരം
കവിഞ്്്.
യ്എസിൽ്്ലകാവിഡ്19സ്്ിരീ
കരിച്്്ചികിത്്യികൊനിരീക്്ണ
ത്്ികൊ ഉള്്വര്ലെ എണ്്ം 2,
16,516ആണ.്മരണസംഖേ്5,110
ഉം. ഈ സാഹചരേ്ത്്ിൊണ്
നവറ്്്ഹൗസിൽ്്, പപ്സിഡ്്്് പെ്ം
പില്്് ലകാവിഡ് പപ്തികരാധ ൊ
സക്്കഫാഴസ്ിൽ്്ഉൾ്്ലപ്്ട്്ഉപകദ
ശകൻ്്കഡാ.ആ്്്ണിഫൗസിക്്്
സ്രക്്ാ ഭീഷണിയ്ള്്തായി റി
കപ്ാ്ർ്്ട്്്വര്ന്്ത.്ഇകതത്്്െർ്്ന്്്
അകദ്്ഹത്്ില്്്ഓഫിസിലം്ഔ
കദ്ോഗികവസതിയിലം്സ്രക്്ാ
കസനയ്ലെകര്തൽ്്ശക്്മാക്്ാ
ൻ്്യ്എസ്മാർ്്ഷൽ്്സർ്്വീസിന്

നിർ്്കദശംെഭിച്്്.മലറ്ാ്ര്ഉപകദ
ശകൻ്് കഡാ. ലഡകബാറ ബി
ർ്്കസ്ിനം്സ്രക്്കർ്്ശനമാക്്ി
യിട്്്ണ്്്. എന്്ാൽ്് ഇര്വർ്്ക്്്ം
പപ്കത്േകസ്രക്്യ്ലെആവശേ്
മിലല്്ന്്്ംജനങ്് ൾ്്ഈപപ്തിസ
ന്്ിഘട്്ത്്ിൽ്് അവർ്്ലക്ാ്പ്്മാ
ലണന്്്ം പപ്സിഡ്്്് പെ്ംപ്നവ
റ്്്ഹൗസിലെപബ്ീഫിങ്്ിനിലെവിശ
ദീകരിച്്്.
യ്എസ് നാവിക കസനയിലം്
ലകാവിഡ് 19 ബാധിച്്തായി വാ
ർ്്ത്്കള്ണ്്്.വിമാനവാഹിനിക്്
പ്്ൊയ തികയാഡർ്് റ്ലസ്വൽ്്റ്്ി
ലെമ്വായിരക്താ്ളംനാവികലര
കപ്്െിൽ്്നിലന്ാ്ഴിപ്്ിച്്്കഹാട്്ൽ്്
കവ്ാറന്്്നിൊക്്ി. ലമാ ത്്ം
4,800നാവികരാണ്കപ്്െില്ണ്്ാ
യിര്ന്്ത.് ഇവരിൽ്് 93 കപര്ലെ
ഫെംകപാസിറ്്ിവ.്

പപ്തികരാധപപ്വർ്്ത്്നങ്്ളിൊ
ണ് യ്എസ് ഇകപ്ാ്ൾ്് പശ്ദ്് ന
ൽ്്ക്ന്്ത.്ഫെപപ്ദമായവാകസ്ി
ൻ്്വികസിപ്്ിക്്ാത്്സാഹചരേ്
ത്്ിൽ്് ആശ്പപത്ിയിലെത്്ിച്്്
ചികിത്്നൽ്്ക്ന്്തിലം്നല്്ത്
വീട്കളിൽ്്ത്്ലന്്കവ്ാറന്്്നി
ൽ്് നിരീക്്ിച്്് ലെെി ലമഡിസിൻ്്
അെക്്മ്ള്് സൗകരേ്ങ്്ൾ്് ലച
യത്്ലകാട്ക്്്ന്്താണ്നല്്ലത
ന്്ആശയമാണ്ആകരാഗേ്വക്
പ്്്ഉകദ്ോഗസ്്ർ്്നൽ്്ക്ന്്ത.്
വളലരനവകി മാപത്ം കൊക്്്
ഡൗൺ്് പപ്ഖേ്ാപിച്്തം്കാരേ്ങ്്
ൾ്്നകവിട്്്കപാകാൻ്്ഇെയാക്്ി
യതം് പപ്സിഡ്്്് പെ്ംപില്്്പിെി
പ്്്കകട്മ്െമാലണന്്വാദഗതി
ലഡകമാപക്ാറ്്്കളിലം് റിപ്്ബ്്ിക്്
ന്്ാരിലം്വളര്കയാണ.്നവംബ
റിൽ്്നെക്്ാനിരിക്്്ന്്പപ്സിഡ

്്്്ലതരല്ഞ്ട്പ്്ിൽ്്ഇത്വെിയ
തിരിച്്െിയാക്ലമന്്ഭീതിഇകപ്ാ്
ൾ്്ത്്ലന്്പപ്സിഡ്്്്പെ്ംപിന്ണ്്്.
കൊകത്്ാലകപെര്ന്്ലകാവി
ഡ് 19ബാധിച്്വര്ലെഎണ്്ം പ
ത്്്െക്്ത്്ികെക്്്കെക്്്കയാ
ണ.്കരാഗംആദേ്മായിറികപ്ാ്ർ്്ട്്്
ലചയത്നചനയിൽകരാഗവേ്ാപ
നംക്റയ്ന്്തായാണ്കണക്്്
കൾ. കഴിഞ്് 24 മണിക്്്റ്ക
ൾ്്ക്്്ള്്ിൽ്്റികപ്ാ്ർ്്ട്്്ലചയത്ത്
429 കകസ്കൾ്് മാപത്ം. 81,589
കപർ്്അവിലെഇകപ്ാ്ഴം്ചികിത്്
യില്ണ്്്.ലമാത്്ം3318കപർ്്ക്്്
ജീവഹാനിസംഭവിച്്്.ക്ട്തൽ്്
രാജേ്ങ്്ൾ്് കൊക്്്ഡൗൺ്്നീട്്്
കയാണ.് ജർ്്മനി, പഫ്ാൻ്്സ,് പാ
ക്്ിസ്്ാൻ്്എന്്ീരാജേ്ങ്്ൾ്്ഈ
മാസം30വലരനിയപന്്്ണങ്്ൾ്്
നീട്്ി.

കൊ  ച്്ി റ്്്   നി  േ  മ്്്  ർ: 
മ  ര ് ന്്്  മാ  യി അ  ഗ്്ി  ര  ക്്ാ ലസ  ന 
ലൊച്്ി: ലൊവിഡ് കോ
ക്്്ഡൗൺകാെത്്്കസവന
ത്്ില്്്പ്തിയപാതകളിൊ
ണ്സംസ്്ാനഫയർആൻഡ്
ലറസക്യ്് കോഴസ്.് ആശ്പ
പത്ികളം് ലോത് ഇെങ്്ളം്
അണ്വിമ്ക്്മാക്്്ന്്തിന്
പ്റകമ, സംസ്്ാനത്്ില്്്വി
വിധജില്്കളിൽഅവശേ്മര്
ന്്്കള്മായം്ലറസക്യ്്സം
ഘംപറലന്്ത്്്ന്്്.
കോക്്്ഡൗൺ്് കാരണം
അവശേ്മര്ന്്് കിട്്ാൻ്് വഴി
യില്്ാലതവെഞ്്മെപ്്്റംനി
െമ്്്ർ്്ച്ങ്്ത്്റയില്ള്്വ്
ദ്്ദമ്്തികൾ്്ക്്്എറണാക്
ളംഗാന്്ിനഗർഫയർആൻ
ഡ്ലറസക്യ്്െീമാണ്ത്ണയാ
യത.്ആവശേ്മ്ള്്മര്ന്്്എ
റണാക്ളത്്് െഭേ്മാണ.് പ
കക്്എങ്്ലനവീട്്ിൽഎത്്ി
ക്്്ം. എന്്്ലചയ്്ണലമന്്റി
യാലത വിഷമിച്്ിരിക്്്ക്പ്
ഴാണ് ഫയർ്് ആൻ്്ഡ് ലറസ്
കയ്് സർ്്വീസില്്് ലൊകോ
ണക്്ാെലത്് കസവനലത്്

ക്്്റിച്്് ദമ്്തികൾ അറിയ്
ന്്ത.്
ഉെൻ്്101ൽ്്വിളിച്്്.മര്ന്്്
എറണാക്ളം ഗാന്്ിനഗർ്്
കസ്്്്ഷനികെക്്്എത്്ിക്്ാൻ
നിർകദശംനൽകി.രാവിലെപ
തിലോന്്രകോലെമര്ന്്്ഫ
യർ്്കസ്്്്ഷനിൽ്്എത്്്ന്്്.ഉ
െ ൻ്്തലന്്ഫയർ്്ആൻ്്ഡ്ലറ
സ്കയ്് ഓഫിസർ്് നപ്ഡവർ്്
ബികോയ് ലക. പീറ്്ർ്്, ഫയർ്്
ആൻ്്ഡ് ലറസ്കയ്് ഓഫിസ
ർ്്മാരായബി.എസ.്ശേ്ാംക്മാ
ർ്്,എ.പി.ഷിഫിൻ്്എന്്ിവർ്്
ജീപ്്ിൽമര് ന്്്മായിനിെമ്്്
രികെക്്്.
അവർ്്അവിലെനിന്്്പ്റ
ലപ്്ട്്കപ്്കഴക്്്ംഗാന്്ിനഗർ്്
കസ്്്്ഷൻ്്ഓഫിസർ്്എ. ഉണ്്ി
ക്ഷണ്ൻ്്നിെമ്്്ർ്്കസ്്്്ഷൻ്്
ഓഫിസർ്്ക്്്വാട്സാപ്്്വഴിമ
ര്ന്്്എത്്ികക്്ണ്്വ  ര്ലെകമ
ൽ്്വിൊസം അയച്്്നൽ്്കി.
നിെമ്്്ർ്്കസ്്്്ഷനിലെജീവന
ക്്ാർ്് ദമ്്തികള്ലെ വീട് ക
ലണ്്ത്്്ന്്്.ഉച്്ഭക്്ണത്്ി

ന് കോലം് എവിലെയം് നി
ർ്്ത്്ാലതമ്ന്്രകോലെ മര് 
ന്്്മായിഗാന്്ിനഗർസംഘം
ജീപ്്്നിെമ്്്രിലെത്്്ന്്്.നി
െമ്്്ർ്്കസ്്്്ഷൻ്്ഓഫിസറ്ലെ
കനത്തവ്ത്്ിൽ്്ഒര്സംഘംമ
ര്ന്്്മാലയത്്ിയവർ്്ക്്്വഴി
കാണിക്്്ന്്്. നാല്മണി
കോലെച്ങ്്ത്്റക്റ്്ിമ്ണ്്
യിലെ രണ്്് വീട്കളില്ള്്
കോഗികൾ്്ക്്്ള്്മര്ന്്്നക
മാറ്ന്്്.
ച്ങ്്ത്്റ രാമച്്ംപാെം
ലത്്വിെങ്്ാട്്്കസവേ്ർ്്,ഭാരേ്
ഏെിയാമ്് കസവേ്ർ്്, ക്റ്്ിമ്
ണ്്മരിയസദനത്്ിൽ്്കൊട്്പ്്
റമ്്ിൽ്് കജക്്ബ് എന്്ിവ
ർ്്ക്്ാണ് മര്ലന്്ത്്ിച്്് ന  
ൽ്്കിയത.് കോക്്്ഡൗണിൽ്്
അതികവഗംമര്ന്്്എത്്ിച്്്
നൽ്്കിയ ഫയർ്് കോഴ്സിന്
നദ്്ിഅർ്്പ്്ിക്്്കയാണവർ്്.
ഇന്്ലെകണ്്്ർ,കാസർകൊ
ഡ്ജില്്കളികെക്്്ംമര്ന്്്മാ
യിഫ യർആൻഡ്ലറസക്യ്്
സംഘംകോയിട്്്ണ്്്.

പദമ്പര്ീ ലജയാവ്
നിർമൽ സിങ ്മരിച്്്
അമ്ത്സർ:പഞ്്ാബിലെഅമ്ത്സറി
ൽസിഖ്ആത്്ീയഗായകനം്പദമ്പശ്ീ
കജതാവ്മായനിർമൽസിങ്(62)ലൊ
വിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്്.ഇന്്ലെപ്െർ
ലച്്നാെരകോലെയായിര്ന്്്അന്്്േം.
സ്വർണ ക്ക്പത്ത്്ിലെ ആസ്്ാന
ഗായകനായിര്ന്്്നിർമൽസിങ.്അ
ട്ത്്ിലെ വികദശ
സദ്്ർശനം നെ
ത്്ിയിര്ന്്് അ
കദ്്ഹം.മെങ്്ിലയ
ത്്ിയകശഷം ച
ണ്്ിഗഡിലം് ഡ
ൽഹിയിലം് മത
ചെങ്്്കളിലം്പലങ്്ട്ത്്്ആസത്്മ
കോഗിയായനിർമൽസിങ.്ഇതിന്പി
ന്്ാലെപനിയം്ശവ്ാസതെസവം്അ
ന്ഭവലപ്്ട്്തിലനത്്്െർന്്് ആശ്പ
പത്ിയിൽപപ്കവശിപ്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.
2009ൊണ്നിർമൽസിങിന്പദമ്പശ്ീ
െഭിച്്ത.്
അകതസമയം, ഡൽഹി എയിംസി
ലെ കോകറ്്്ർക്്്ം ലൊവിഡ് ബാധി
ച്്്. ഫിസികോളജി വിഭാഗത്്ിലെ
കോകറ്്്ർക്്്വികദശയാപത്കോവികദ
ശയാപത്നെത്്ിയവര്മായിബന്്കോ
ഇല്്.പരികോധനയിൽകോഗംസ്്ിരീ
കരിച്്കോലെഇകദ്്ഹല്ത്ആശ്പപത്ി
യിൽഐലൊകെഷൻവാർഡികെക്്്
മാറ്്ി.
ആശ്പപത്ി  ജീ വനക്്ാർക്്് ലൊ
വിഡ്19പപ്തികോധസാമപഗ്ി കൾന
ൽകണലമന്്്നിരവധിതവണആവ
ശേ് ലപ് ്ട്്ി ര്ല്ന്ങ്്ി ലം് ഇത്പ്ർണ
മായി  പപ്ാ വർത്്ി കമായി ട്്ി ല്്.  മാ 
സക്്ഇല്്ാലതലൊവിഡ്ബാധിതര്
മായി  സമ്്ർക്്മ്ണ്്ായതി നാൊ
കോ കോഗംപകർന്്ലതന്്്സംശ
യമ്ണ്്്. 

എ റ ണാ ക ുള തു്ു ടറ യൽു നേ നോ ചുുു ക ളി ൽ
12 ഐ ടൊ നേ ഷ ൻ ോ ർ ഡ ുക ൾ  
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
ലൊച്്ി:തിര്വനന്്പ്രംഡി
വിഷന്കീഴില്ള്്ലറയൽ്കവ
കൊച്്്കളിൽ ഒര്ക്്്ന്് 45
ഐലൊകെഷൻ വാർഡ്ക
ളിൽ12എണ്്ംഎറണാക്ള
ത്്്.ലോന്്്ര്ന്്ിമാർഷെി
ങ്യാർഡിലെകൊച്്്റിപ്്യ
റിങ,്ലമയ്്്്നൻസ്ഡിലപ്്
യിൽ മ  ്ന്്് കൊച്്്കളിലെ
വാർഡ്കള്ലെ നിർമാണം
ഏതാണ്്് പ്ർത്്ിയായി. മ്
ലന്്ണ്്ംക്െിഉെൻപ്ർത്്ി
യാകം്. ഒരാഴച്യ്ക്്്ള്്ിൽ
12കൊച്്്കളം്ഐലൊകെ
ഷൻ വാർഡ്കളാക്്ി മാറ്്ാ
നാണ്ലറയൽ്കവഅധികതർ
നൽകിയനിർകദശം.
ഒര്കൊച്്ിൽഎട്്്കപർക്്്
നിരീക്്ണത്്ിൽ കഴിയാന്
ള്്സംവിധാനമാണ്ഒര്ക്്്
ന്്ത.്കൊച്്ിലനഒൻപത്കബ
യകളാക്്ി തിരിച്്ാണ് ഇത്
സാധേ്മാക്്്ന്്ത.്ഒര്കബയ
യിൽകോകറ്്്ർക്്്പരികോധ
ന നെത്്ാന്ള്് സൗകരേ്മ്
ണ്്്.ഓകസ്ിജൻസിെിണ്്ർഉ
ൾലപ്്ലെഇതിൽഘെിപ്്ിക്്ാം.
നാല് ശ്ചിമ്റികളിൽ ഒന്്ി
ൽക്ളിക്്ാൻസൗകരേ്ംഒര്
ക്്ിയിട്്്ണ്്്.
നിെവിൽസ്്ീപ്്ർകൊച്്്ക
ളാണ്ഐലൊകെഷൻ വാർ
ഡ്കളാക്്ി മാറ്്്ന്്ത.്ആവ

ശേ്ലമങ്്ിൽ ഇര്ന്്്സഞ്്രി
ക്്ാവ്ന്്ഓർഡിനറികൊച്്്
കളിലം്ഐലൊകെഷന്സം
വിധാനലോര്ക്്്ം. എറണാ
ക്ളത്്്ലോത്്ം96കോഗിക
ൾക്്് നിരീ ക്്ണത്്ിൽ കഴി
യാന്ള്് വാർഡ്കളാണ് ത
യാറാക്ന്്ത.്
ഏതാനം്ദിവസമായികൊ
ച്്്ഡിലപ്്ഓഫിസർസ്പബ്
ഹ്്ണേ്ല്്് കമൽകോട്്ത്്ിൽ
കൊച്്്കളിൽകാരേ്മായമാറ്്

ങ്്ൾവര്ത്്ിഐലൊകെഷ
ൻ വാർഡ്കളാക്്ി മാറ്്്ന്്
കോെികൾ ത്െര്കയാണ.്
കോക്്്ഡൗണിലനത്െർന്്്
കെകൾഅെ ഞ്്്കിെക്്്ന്്
തിനാൽ നിർമാണത്്ിനാവ
ശേ്മായസാധനങ്്ൾകിട്്്ന്്
തിൽ തെസം കനരിട്ന്്്ണ്്്.
ഇകതത്്്െർന്്് സാധനങ്്
ൾെഭേ്മാക്്്ന്്തിൽഡിലപ്്
അധിക്തർ ലോെീസില്്്
സഹായംകതെിയിട്്്ണ്്്.

എറണാക്ളംഗാന്്ിനഗർഫയർആൻഡ്കറസക്യ്്ശോഴസ്്സംഘംനിലമ്്്രികലവീട്്ികലത്്ി
മര്ന്്്കകമാറ്ന്്്.

കവളത്്്്ള്്ിയം് ഉള്്ിയം് തണ്ച്്്; 

പ ള്്ി ക്് മ്് റ്്ി വി സ മ്് തി ച്്്, 
കൊ വി ഡ ്ഇ ര യക്്്് ഹൈ ന്് വ 
ശമ് ശാ ന ത്്ി ൽ അ ത്്്യ നി നര് 
മം്നബ:ലൊവിഡ്19ബാധിച്്്മരിച്്വ്ദ്്ല്്്മ്
തകദഹംഏലറ്്ട്ക്്ാൻപള്്ിക്്മ്്ിറ്്ിവിസമ്്തിച്്
തിലനത്്്െർന്്്സമീപലത്്നഹദ്്വശമ്ശാന
ത്്ിൽസംസക്രിച്്്.മം്നബമൽ വാനികെകറ്്്ർ
കൊംപൗണ്്ിൽതാമസിക്്്ന്്അറ്പത്്ഞ്്്കാ
രല്്്ഭൗതികശരീരമാണ്ദഹിപ്്ിച്്ത.്
കഴിഞ്്ദിവസംകോകഗശവ്രിഈസ്്്്ിലെആശ്
പപത്ിയിൊയിര്ന്്്കോഗിമരിച്്ത.്ലൊവിഡ്ബാ
ധിച്്്ള്്മരണമായതിനാൽമെദ്്്മൽവാനിയിലെ
ഖബർസ്്ാനിൽസംസക്രിക്്ാനാവി ലല്്ന്്നിെ
പാലെട്ക്്്കയായിര്ന്്്അവിെലത്്കമ്്ിറ്്ിഅം
ഗങ്്ൾ.കോഗംപെര്കോഎന്്തായിര്ന്്്ഇവര്
ലെഭയം.ലോെീസം്അധിക്തരം്സമവായത്്ി
ന്പശ്മിലച്്ങ്്ിലം്ആശ  ങ്്മാറാത്്തിനാൽപള്്ി
ക്്മ്്ിറ്്ിഅന്മതിനൽകിയില്്.
ഇകോലെ,സമീപലത്്നഹദ്്വശമ്ശാനഅധി
ക്തര്മായിലോെീസം്സാമ്ഹികപപ്വർത്്ക
രം്സംസാരിച്്്.അവർമ്തകദഹംസംസക്രിക്്ാ
ൻഅന്മതിനൽകിയകോലെഅവിലെലയത്്ിച്്്
ദഹിപ്്ിച്്തായിമരിച്്യാള്ലെമകൻപറഞ്്്.
ലൊവിഡ്19ബാധിച്്്മരിച്്ാൽആശ്പപത്ിക്്്
ഏറ്്വ്മട്ത്്്ള്്ശമ്ശാനത്്ിൽസംസക്ാരംനെ
ത്്ണലമന്്ാണ്സർക്്ാർചട്്ലമന്്്മഹാരാപഷ്്്മ
പന്്്ിയം് മൽ്്വാനിഎംഎൽ്്എയ്മായഅസ്െം
ലഷയഖ്.്എന്്ാൽ,വിദ്രത്്്ള്്ഖബർ്്സ്്ാനിൊ
ണ്എത്്ിച്്ത.്മാപത്മല്്ഖബർ്്സ്്ാൻ്്അധിക്ത
ലരഅറിയിച്്ില്്.അതാണ്തെയാൻ്് കാരണലമ
ന്്്ംമപന്്്ി.ലൊവ്്ാഴച്ഇകതഖബർ്്സ്്ാനിൽ്്മ
ലറ്്ര്ലൊകോണകോഗിയ്ലെമ്തകദഹംകബറെ
ക്്ിയിര്ന്്്.മാനദണ്്ങ്്ൾ്്െംഘിച്്ഉകദ്ോഗസ്്
ർ്്ലക്്തിലരനെപെിലയട്ക്്ണലമന്്്ംമപന്്്ി.
അകതസമയം,പിതാവ്മരിച്്്മണിക്്്റ്കകോളം
ആശ്പപത്ിയിെിര്ന്്ിട്്്ംതലന്്ആരം്സഹായിച്്ി
ലല്്ന്്്മകൻപറഞ്്്.ത്െർന്്ാണ്മ്തകദഹവ്മാ
യിഖബർസ്്ാനിലെത്്ിയത.്അവിലെയം്ആരം്
സഹായിക്്ാത്്കോലെയാണ്അട്ത്്്ള്്നഹദ്്
വശമ്ശാനത്്ികെക്്്കോയലതന്്്ംഅകദ്്ഹം.

<ആഗോളമരണസംഖയ്അരലക്്ത്്ിഗലക്്്<ഇറ്്ലിയില്്13,500<സപ്െയന്്്10,003<യ്എസ്5,116

എറണാക്ളംകറയൽ്ശവശൊച്്്ഡിശപ്്യിൽഐകൊശലഷൻ
വാർഡ്കള്കെനിർമാണനപ്വർത്്നങ്്ൾപ്ശോഗമിക്്്ന്്്.

ചൈനയടുെ കിറുുുകൾ
നനപുുാളംു തിരിചുുയചുുു
കാഠമ്ണ്്്: നിെവാരമിലല്്ന്്്
വേ്ക്്മായതിലനത്്്െർന്്്
നചനീസ് കമ്്നിയ്ലെ പരി
കോധനാകിറ്്്കളം്ആകോഗേ്
പപ്വർത്്കർക്്്ള്് സ്രക്്ാ
സാമപഗ്ികളം്കനപ്്ാൾതിരിച്്യ
ച്്്.നചനയിലെഓമന്ിബിസിന
സ്കൊർപ്്കററ്്്ഇ്്്ർനാഷണല്
മായ്ള്്കരാറാണ്കനപ്്ാൾഭര
ണക്െംറദ്്ാക്്ിയത.്സ്രക്്ാവ
സപ്ത്വം്പരികോധനാകിറ്്്മ്
ൾലപ്്ലെ 19സാമപഗ്ികൾക്്ാണ്

കനപ്്ാൾകരാർനൽകിയത.്
പ്തിയസാഹചരേ്ത്്ിൽ വീ
ണ്്്ംകരാർനൽക്ലമന്്്കനപ്്ാ
ൾ.ഏറ്്വം്കവഗംസാമപഗ്ികലള
ത്്ിക്്ാനാവ്ന്് കമ്്നിക്്ാ
കം് ഇനി കരാർ നൽക്കലയ
ന്്്ംഅധിക്തർഅറിയിച്്്.മാ
സക്്ഉൾലപ്്ലെനചനീസ്സാമ
പഗ്ികൾ കനരകത്് ലനതർെൻ
ഡസ്്ഉൾലപ്്ലെയ്കോപേ്ൻരാ
ജേ്ങ്്ളം്തിരിച്്യച്്ിര്ന്്്.

എ യിം സ ്
ലോ കറ്്് ർ ക്്്ം

കൊ വി ഡ ്19

ആലോഗയ് മനത്്്ിക്്് 
കൊവിഡ,് കനതനയ്ാഹ ്
സമ്്ർക്് വിലക്്് നീട്്ി
ഇപസ്കയൽ: ലകാവിഡ് സ്്ിരീകരിച്്
ഇപസ്കയൽആകോഗേ്മപന്്്ി യാക്ക്
വ് െിറ്്്സ്മാലന ഐലൊകെഷനിൽ
പപ്കവശിപ്്ിച്്കോലെ പപ്ധാനമപ്ന്്ി
ലബഞ്്മിൻലനതനേ്ാഹ്സവ്യംആ
റ്ദിവസക്ത്ക്്്സമ്്ർക്്വിെക്്്
നീട്്ി .  ഇന്്ലെയാണ് െിറ്്്സമ്ാന്
ലൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്ത.്ഇകദ്്ഹവ്
മായിഅട്ത്്ിെപഴകിയഇപസ്കയൽ
ചാരസംഘെനയായലോസാദില്്്കമ
ധാവികോസികൊബൻ,കദശീയസ്
രക്്ാഉപകദഷ്്ാവ്ലമയിർലബൻഷാ
ബത്എന്്ിവലരയം്കവ്ാറന്്്നി ൊ
ക്്ി.
കനരല്ത്ലകാവിഡ്ലെസ്്്്്നെത്്ി
യ പപ്ധാനമപന്്്ി ലബഞ്്മിൻ ലനത
നേ്ാഹ്വില്്്പരികോധനഫെംലന
ഗറ്്ീവ്ആയിര്ന്്്.അട്ത്്അന്യാ
യിക്്്കോഗംസ്്ിരീകരിച്്തിലനത്െ
ർന്്്അകദ്്ഹംലസൽഫ്ഐലൊകെ
ഷനിൽകോയിര്ന്്്.ഇതിന്പിന്്ാ
ലെയാണ്െിറ്്്സമ്ാന്കോഗംസ്്ിരീക
രിച്്ത.്
നിരീക്്ണത്്ില്ള്്െിറ്്്സമ്ാല്്്
യം് ഭാരേ്യ്ലെയം്ആകോഗേ്സ്്ിതി
ത്പത്ികരമാലണന്്്അധിക്തർഅ
റിയിച്്്.31കപരാണ്ലകാവിഡ്ബാധി
ച്്് ഇപസ്കയെിൽ മരിച്്ത.് 6,211കപർ
ക്്് കോഗം സ്്ിരികരിച്്്. ഇതിൽ
107കപര്ലെ നിെഗ്ര്തരമാണ.്

വനിയാ ജൻധൻ
ഉടമകൾക്്് ഇന്്്
മയ്ൽ 500 
നയ്്ഡൽ്്ഹി:വനിതാജൻധൻഅക്്ൗ
ണ്്്ഉെമകൾക്്്പപ്ധാനമപന്്്ിനകരപദ്്്
കോദി പപ്ഖേ്ാപിച്് പപ്തിമാസസഹായം
500ര്പഇന്്്മ്തൽെഭിച്്്ത്െങ്്്ം.
ഏപപ്ിൽ, കമയ,്ജ്ൺമാസങ്്ളിൊണ്
സഹാംയം.രാജേ്ത്്്ലൊകോണനവറ
സ്വേ്ാപകമായതിലനത്്്െർ്്ന്്്അെച്്്
പ്ട്്ൽ പപ്ഖേ്ാപിച്്തിലനത്്്െരർന്്ാ
ണ്സപ്ത്ീകൾക്്് പപ്കത്േകസഹായം
പപ്ഖേ്ാപിച്്ത.്
20 കൊെി  വനിതകൾ്്ക്്്ഇതില്്്
പപ്കോജനം െഭിക്്്ലമന്്് കകപദ്്് സ
ർ്്ക്്ാ ർ്്.  ലൊവിഡിലന പപ്തികോധി
ക്്ാൻ്് കകപദ്്് സർ്്ക്്ാർ്് പപ്ഖേ്ാപിച്്
1.7െക്്ം കൊെിയ്ലെ ഗരീബ്കെേ്ാ
ൺ പാലക്്ജില്്് ഭാഗമാണിലതന്്്
ധനമപന്്്ാെയംവേ്ക്്മാക്്ി.ജൻധ
ൻകോജനയിൽ്്53%അക്്ൗണ്്്ഉെമ
കൾസപ്ത്ീകളാണ.്
അക്്ൗണ്്്നമ്്റിലെഅവസാനഅ
ക്്ംഅന്സരിച്്ാണ്ര്പനികക്്പി
ക്്്ന്്ത.്0,1(ഏപപ്ിൽ്്3),2,3(ഏപപ്ി
ൽ്്4),4,5(ഏപപ്ിൽ്്7),6,7(ഏപപ്ിൽ്്
8),8,9(ഏപപ്ിൽ്്9).ഒമ്്തിന്കശഷം
അക്്ൗണ്്്ഉെമക ൾക്്്ര്പപിൻ്്വെി
ക്്ാൻ്്സാധിക്്്ം.

ടര്ംപിന്്്
ഉപദേശകന്
ഭീഷണി

സമ്്ർക്്വിലക്്ിന ്15,000 രപ്,
കൊവിഡികെ പട്്്ി ഒഡീശ

ഒമാൻ
പൗരന്്ാന്്ാർക്്ായി
ഇന്്് കൊച്്ിയിലേക്്്
പപ്ലയ്േക വിമാനം
മസക്റ്്്:കകരളത്്ിലെവിവിധജില്്കളിൽചികി
ത്്യക്്്ായിഎത്്ിയതങ്്ള്ലെപൗരന്്ാലരതിരി
ലകലക്്ണ്്്വരാൻഒമാനിൽനിന്്്പപ്കത്േകവി
മാനംഇലന്്ത്്്ം.എറണാക്ളത്്്ംസമീപജില്്
കളില്മായികഴിയ്ന്്53കപലരയാണ്ഒമാൻഎ
യർകവയസ്ില്്്പപ്കത്േകവിമാനത്്ിൽമസക്റ്്ി
ലെത്്ിക്്്ക.കഴിഞ്്മാസംആദേ്ംഇന്്്േയിലെ
ത്്ിയഇവർലൊവിഡ്19കോഗവേ്ാപനലത്്ത്്്
െർന്്്ക്ട്ങ്്്കയായിര്ന്്്.എല്്ാവരം്14ദിവ
സലത്് ലൊവിഡ് നിരീക്്ണംപ്ർത്്ിയാക്്ി
കോഗമിലല്്ന്്്ഉറപ്്ിച്്വരാണ.്
ഇന്്്ഉച്്യക്്്്രണ്്ിന്ലൊച്്ിഅന്്ാരാഷ്പെ്വി
മാനത്്ാവളത്്ിലെത്്്ന്് വിമാനം 2.50ന് ലച
നന്്യികെക്്്തിരിക്്്ം.അവിലെക്ട്ങ്്ിയഒ
മാനിപൗരന്്ാലരയം്ഒപ്്ംകചർത്്്മസക്റ്്ികെ
ക്്്മെങ്്്ം.ഇത്മായിബന്്ലപ്്ട്്്പപ്കത്േകകോ
ഗംവിളിച്്ലൊച്്ിഅന്്ാരാഷ്പെ്വിമാനത്്ാവളം
അധി
ക്തർക്തേ്മായമാനദണ്്ങ്്ൾമ്കന്്ട്്്വച്്ി
ട്്്ണ്്്.യാപത്ക്്ാർഓകോര്ത്്രം്പപ്കത്േകംകാറി
ൽഉച്്യക്്്്12ന്മ്ൻപ്വിമാനത്്ാവളത്്ിലെ
ത്്ണലമന്്്ംഎല്്ാപരികോധനകളം്പ്ർത്്ി
യാക്്ണലമന്്്ംഅധിക്ത ർനിർകദശിച്്്.മ്ഴ്വ
ൻ ബാലഗജ്കളം്അണ്വിമ്ക്്മാക്്ിയകശഷ
കമവിമാനത്്ിൽകയറ്്ാൻഅന്വദിക്്്.ഹാൻ
ഡ്സാനിനറ്്സറ്കൾ നൽകം്. എല്്ാവർക്്്ം
നവദേ്പരികോധനകള്ൾലപ്്ലെയ്ണ്്ാക്ലമ
ന്്്ംസിയാൽഅധിക്തർഅറിയിച്്്.

ച ്ഴ ലി ക്്ാ റ്്് ന ൽ കി യ പാ ഠം

എ നി ക്്്ം ലോ ക ്ഡൗ ൺ..! 
കൊവിഡ്നിയനത്്്ണംഇനികയനര്നാൾഎന്്റിയില്്.ശേഖരിച്്്വച്്ികല്്ങ്്ിൽപട്്ിണിരകന്്േരണം.രിരകക്്ഴിഞ്്രിര്വനത്്പ്രംകിള്്ിപ്്ാലംശോഡില്കെആഹാരത്്ി
ന്ള്്ഓലയ്മായിനെന്്്നീങ്്്ന്്ആന. - കെ. ബി. ജ യ ച നദ്്് ൻ



വിയോഗം

ദിമനശൻ്്
മവപ്്ിൻ്്:വിമ്ക്്ഭട
ൻ്്, നെറായി ഡിസ്നപ
ൻസറി നവസ്്്്് ശോഡിൽ്്
നെെയാട്്്(െക്്മ്റി)ദിശെ
ശൻ്്(67)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
സ്ശലഖ.മകൾ്്:പശ്ീലക്്്മി.
മര്മകൻ്്:അജയ.്

മാത്
വടകര:െടക്്്ൊഴഅ
മ്്ലപറമ്്്-അരിശ്ക്
ത്്്ശക്്പെ്ത്്ിന്സമീ
പനത്് അകവളപ്്ിൽ
മാത്(80)അന്്രിച്്്.ഭ
ർത്്ാവ:് പശരെൊയ
ബാലൻ.മക്്ൾ:അശോ
കൻ(ബിൽകലകറ്്്ർ,വ
ടകരറ്റൽബാങ്്്), പ
വിപെ്ൻ,വത്്ല,മശോ
ജൻ (ശബരി ഇൻഡ
സപ്ട്ീസ,്വടകര),സ്െി
െ. മര്മക്്ൾ: വസന്്,
ഷീബ,ബാബ്രാജ്(പഴ
ങ്്ാവ)്,സീജ,മശോജൻ(
ബാങ്്്ശോഡ)്.

ഹപലി
നെല്്ിക്്്ന്്്:ഗിർ്്ഗാൽ്്
പട്ീറ്്ിൽ്്മഠത്്ിപറമ്്ിൽ്്
ശോസഫിന്്് മകൻ്്
മപലി(69)അന്്രിച്്്.
സംസ്ക്്ാരം െടത്്ി.
ഭാരയ്:നഫവി.മക്്ൾ്്:അ
ഡവ,െീത,്െിയ.മര്മ
കൻ്്:ജിശ്്്.

പെമക്്ട്്ി
ശപരാപമ്്്:എരവട്്്രിനല
മാരയ്ാങ്്ണ്്ി മീത്്ൽ്്
നെശക്്ട്്ി(85)അന്്രി
ച്്്. ഭാരയ്: െിര്െ. മക്്
ൾ്്:ക്ഞ്്ിക്്ണ്്ൻ്്,െ
പദ്്്ിക,പശരെൊയെപദ്്്
ൻ്്.മര്മക്്ൾ്്മിെി,ശോ
ഹെൻ്്,പശ്ീജ.

രാജമോപാലമാരാർ്്
ശപരാപമ്്്:ശപരാപമ്്്റീജ
െൽ്്ശോ.ഓപ്്്ശബങ്്്റി
ട്്.നസപക്ട്്റിരാജശോപാ
ലമാരാർ്് (72)അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:സെി(വയൊ
ട)്. മക്്ൾ്്: സ്രയ്, ശര
ത്്്.മര്മകൻ്്:രവിെപദ്്്
ൻ്്(സ്ഭാഷ,്മണ്്ാർ്്ക്്ാ
ട)്.സശോദരങ്്ൾ്്:ആ
െദ്്വല്്ി(കായണ്്),ബാ
ലെപദ്്്ൻ്്പറശച്്ട്്ിൽ്്,വ
സന്്ക്മാരി(ശെവായ്
ർ്്)പി.സി.സ്ശരപദ്്്ൊഥ,്
രമാശദവി(മശഞ്്രി).

ഹമതീൻമൗലവി
ശോെമംഗലം:പാെിപപ്
ക്റ്്ിച്്ിറമമെീൻമൗ
ലവി(74)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്: ശോട്്ത്്ിക്്്ടി ക്
ടം്ബാംഗംഫാത്്ിമ. മ
ക്്ൾ:ൊസർ,സ്മബ
ർ (ഒമാെിയ നോമബ
ൽസ് ),സീെത്്്,മറ
ഹാെത്്്,സ്മയ്്, നഷ
മി.മര്മക്്ൾ:മ്സെ്ഫ,
അസീസ,്അസീസ,്സ
ലിം,നഷമി,ജസ്െ.കബ
റടക്്ംെടത്്ി.

വിജയൻ
നെട്്്ർ:ശോർത്്്ശോ
ളെിയിൽ ക്ന്്്ംപ്റ
ത്്്റിട്്.ഷിപ്്്യാർഡ്ഉ
ശദ്ോഗസ്്ൻ വിജയൻ
(70) അന്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംെടത്്ി.ഭാരയ്:
ലീലാമ്്.മക്്ൾ:രാജീവ,്
ശരണ.് മര്മക്്ൾ: ബീ
െ,നറജി.

മറിയാമ്്
നോരട്്ി: െിര്മ്ടിക്്്
ന്്്പള്്ിപാടൻപശരെ
ൊയഔശസപ്്ിന്്് ഭാ
രയ്മറിയാമ്്(93)അന്്
രിച്്്. സംസക്്്ാരം ഇ
ന്്് മ്ന്്ിന് െിര്മ്ടി
ക്്്ന്്്നെറ്പ്ഷശദവാ
ലയത്്ിൽ. മഞ്്പപ്
ശോളാട്്്  ക്ടിക്ടം്
ബാഗമാണ്പശരെ.മക്്
ൾ:ശപ്െസയ്ാമ്്(റിട്്.എ
ച്്്എംജിജി എച്്്എസ,്
ൊലക്്്ടി),ഏലമ്്(റിട്്.
നഹഡമ്ിസപ്ട്സ്ജിഎൽ
പിഎസ്പള്്ിക്്്ന്്്),
ആെിസ,്ശോയ,്ശോർ
ജ് സീെിയർ സ്പപ്ണ്്്
നകഎസഇ്ബി, ൊല
ക്്്ടി), ശബബി ൊർശട്്
ഡ്അക്്ൗണ്്്്്്,ദ്ബാ
യ)്,സിജി,പശരെയാശമ
രി(റിട്്.നഹഡമ്ിസപ്ട്സ്
നസ്്്്ആ്്്ണീസ്എ
ൽപിഎസ,്ആലത്്ർ).
മര്മക്്ൾ:മണ്്ാർക്്ാട്
ഇലഞ്്ിമ്ട്്ിൽ മെ
ൊൻ (റിട്്. ശ്ല്ക്്്ഓ
ഫിസ് മണ്്ാർക്്ാട)്,മ്
ന്്ാംപറമ്്് മംഗലൻ
ശോസ,്ശോസി,നവണ്്്
ർഊക്്ൻ ശോസ,് നട
സ്്ി(ടീച്്ർഗവബിടിഎ
സ,് ൊലക്്്ടി), െിമ്്ി
(ടീച്്ർനസ്്്് റാശഫൽ
എച്്്എസ്ഒല്്്ർ),പശര
െരായ ബസ് ലശലഹം
മപൊടത്്് ശൊളച്്
ൻ,ആള്ർ വാഴപ്്ിള്്ി
ദാസ.്

മാർത്്
വടക്്ാശഞ്്രി. ശവല്ർ
െീരമ്്ൻ പശരെൊയ
നോച്്്വർക്്ിയ്നടഭാ
രയ്മാർത്്(95)അന്്
രിച്്്.സംസ്ക്്ാരംെ
ടത്്ി. മക്്ൾ :ലില്്ി,
ശോൺ, അശ്ത്ണി,
സണ്്ി. മര്മക്്ൾ: റീ
ത്്, അലിസ,് ശപ്ഗ
യസ്ി,പശരെൊയയാ
ശ്ക്ബ.്

മദനൻ
പറവ്ർ: മ്ത്്ക്ന്്ം
ശെവ്ര്ത്്ിൽ(നൊയ്്ി
ത്്റ)പശരെൊയൊരാ
യണൻക്ട്്ിയ്നടമകൻ
മദെൻ (70)അന്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരംെടത്്ി.മ്
ത്്ക്ന്്ം എച്്്എംഡി
പി സഭ ഭരണ സമിെി
അംഗമായിപപ്വർത്്ിച്്ി
ട്്്ണ്്്.ഭാരയ്:പശരെയായ
ഗിരിജ.മക്്ൾ:അർജ്ൻ,
ക്ഷണ്സ്ൽത്്ാൻ.മ
ര്മകൾ: ശോഹിണി (ല
കച്്്റർ, എസഎ്ൻഎം
ശോനളജ,്മാലയ്ങ്്ര).
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നപ്ദീപൻ്്
ശപരാപമ്്് : ശപരാപമ്്്യി
നലഓശട്്മപ്ഡവർ്്എ
രവട്്്ർ്്െറവട്്ത്്്പപ്ദീ
പൻ്്(43)അന്്രിച്്്.പ
ശരെൊയബാലന്്്യം്
ൊരായണിയ്നടയം് മ
കൊണ.്ഭാരയ്:സിന്്്(
നസ്്്്ആ്്്ണീസ്ശഗ
ൾ്്സ്എച്്്എസ്വടകര).
മക്്ൾ:അംെ (ശമഴസ്ി
ശോനളജ്ശപരാപമ്്്),സി
യ (നസ്്്്ആ്്്ണീസ്
ശഗൾ്്സ്എച്്്എസ,്വട
കര). സശോദരങ്്ൾ:
പപ്ജില,പപ്ജിഷ.

ഉഹബദ്ള്്വാഫി
ശെഞ്്ിപ്്ലം:സമസെ്
ശകപദ്്് മ്ശാവറ അംഗ
മായിര്ന്്പശരെൊയ
ഒ.നക അർ്്മിയാഅ് മ്
സ്്ിയാര്നട സശോദര
പ്പെ്ൻ്് ക്ശോൾ്്മാട്
സവ്ശദശിഉമബദ്ല്്വാ
ഫി(25)അന്്രിച്്്.ആ
റ് മാസശ്ത്ളമായി ര
ക്്ാർ്്ബ്ർ്്ദനത്് ത്ട
ർ്്ന്്് െിര്വെന്്പ്രം
ആർ്്സിസിയിൽ്് െികി
ത്്യിലായിര്ന്്്.കാവ
ന്ർ്് മജമ്അ് വാഫി
ശോനളജിൽ്്പഠെംപ്
ർ്്ത്്ിയാക്്ിയ ശശഷം
ക്മ്്ിണിപ്്റമ്്്െൻ്്വീ
ർ്്ഇസ്്ാംവാഫിശോശള
ജിൽ്് അധയ്ാപകൊയി
ശോലി നെയത്് വരിക
യായിര്ന്്്. പിൊവ്
സവ്ാദിഖ്അലിബാഖവി
ക്ശോൽ്്മാട് മഹല്്് ഖ
െീബ.് മാൊവ:് റസിയ.
സശോദരങ്്ൾ്്: സ്
മഹലവഫിയ്്,യാസീ
ൻ്്, സൽ്്മാൻ്്, സവ്ാലി
ഹ,ഹാശിർ്്.

രഞജ്്
മലയിൻകീഴ:്മാറെല്്്ർ
ക്വളശശ്്രി െശോദയ
ലയിൻപ്ന്്യക്്്ാട്്്വി
ള വീട്്ിൽ പശ്ീക്മാരൻ
ൊയര്നടഭാരയ്രഞജ്്
(42)അന്്രിച്്്.മകൾ:
ഉമാശദവി.

പന്പാഫ.പക.നാരായണൻ്്
മാശവലിക്്ര: നെശക്്
ക്്ര ഉമ്്ർ്്ൊട് ഗൗരി
െിവാസിൽ്്നപ്പാഫ.നക
ൊരായണൻ്് (82) അ
ന്്രിച്്്.സംസ്കാരംെ
ടത്്ി. ഭാരയ്: ഗൗരിക്്്
ട്്ി.മക്്ൾ്്:ഷീല,മഷല.
മര്മക്്ൾ്്:രാമക്ഷണ്
ൻ്്,സജീവ്ലാൽ്്.

ഐഷത്്്
കറ്്ാെം: ഇലിപ്്ക്്്ളം
കണ്്ത്്ിൽ െറയൽ
അഹമ്്ദ് ക്ഞ്്ിന്്്
ഭാരയ്ഐഷത്്്(54)അ
ന്്രിച്്്. മക്്ൾ:ഷഹ്്,
ഷംെ.മര്മക്്ൾ:സെീ
ഷ,്സ്മഹൽ.ഖബറട
ക്്ംഇലിപ്്ക്്്ളംജ്മാ
മസജ്ിദ് ഖബർസ്്ാെി
ൽെടന്്്.

കാർ്്ത്്്യായനി
മവക്്ം: ശൊളശശ്്രി
നെമ്്ഴിക്്ാട്്്െറ പശര
െൊയശങ്്രൻ്്ക്ട്്ിയ്
നടഭാരയ്കാർ്്ത്്്യായെി
(95)അന്്രിച്്്.സംസ്
കാരം െടത്്ി. മക്്ൾ്്:
ഓമെ, എസ.് ശോഹെ
ൻ്് (റിട്്.െഗരസഭജീവ
െക്്ാരൻ്്,മവക്്ം).മ
ര്മകൾ്്:അംബിക.

സമത്്ഷ്
െങ്്ൊശശരി:പായിപ്്ാ
ട് നെങ്്ിലാത്്്വീട്്ിൽ
പശരെൊയവാസ്ശദവ
ൻപിള്്യ്നടമകൻസ
ശത്്ഷ്(53)അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരംവീട്്്വളപ്്ി
ൽെടത്്ി.ഭാരയ്:ബിന്
ആർ ൊയർ. മക്്ൾ:
ഐശവ്രയ്,അക്്യ.്

എം.റ്്ി.മ്സത്ഫാ
റാവ്ത്്ർ്്

െങ്്ൊശശരി:പായിപ്്ാ
ട്മെപ്്റമ്്ിൽ്്എം.റ്്ി.
മ്സെ് ഫാ  റാ വ്ത്്ർ്്
(മി ശാ വ് ക്ഞ്്്-
83 )  അന്്രി ച്്്.  പാ 
യി പ്്ാ ട ് മ ്സ ്ലീം  പ്
ത്്ൻ്്പള്്ി  ഖ ബ
ർ്്സ്്ാ െി ൽ്് ഖ ബറ ട 
ക്്ം  െട ത്്ി .  ഭാ ര യ് :
അസ്മാ ബീ വി .  മ ക്്
ൾ്്:  മി െി , സ്െി , അ
െി ,  നജ െീ ഷ .്  മ ര ്മ 
ക്്ൾ്്:  ൊ സർ്് ഹരി 
പ്്ാ ട ,്  ന്റ ്ദ്്ീ ൻ്് കാ 
ഞ്്ി ര പ്്ള്്ി, അ
ൻ്്സാരി നെടം്ക്ന്്ം,
നഷറിൻ്് നജെീഷ് നോ
ല്്കടവ്.

മ്സ
മ്വാറ്്്പ്ഴ: പാരീസ്
ശോട്്ൽഉടമകാവം്ങ്്ര
പറമ്്ിക്്്ടിയിൽ മ്
സ(85)അന്്രിച്്്.ഖ
ബറടക്്ം െടത്്ി.  ഭാ
രയ്:പാത്്്മ്്.
മക്്ൾ:മ്ഹമ്്ദ,്മ്

ഹമ്്ദ ് ക ്ട്്ി ,  അബ്്്
ൾ  ല ത്്ീ ഫ ,്  ഉ മമ
ബാ ൻ ,  ജ മീ ല .  മ ര ്മ 
ക്്ൾ : സ്മബദ , സ
ഫി യ ,  മ ്െീ റ ,  ക രീം ,
യഹിയ.

സ്ഹബദ
ബാല്ശശരി: ബാല്ശശ്്
രി ശ്ല്ക്്് ശോഡിെട്
ത്്്സ്മബദ മൻസി
ൽപശരെൊയപരയ്യി
ക്ട്്ിയ്നട ഭാരയ് സ്
മബദ(67)അന്്രിച്്്.
മക്്ൾ: ശോയസ്്ൻ, ഇ
കബ്ാൽ,മസദ. മര്മ
ക്്ൾ:മ്സെ്ഫ(ഏകര്
ൽ),സബീെ,റ്ക്സാെ.

ഇനബ്ാഹിം
പ്ത്പ്്റമ്്്: ക്രിയാട
ൻഇപബ്ാഹിം (90)അ
ന്്രിച്്്. ഭാരയ്:ക്ഞ്്ി
ക്്ദിയ്മ്്.മക്്ൾ:കദി
ജ, ബീരാൻ ജിദ്്, നോ
യെ്ിൻ,  ബഷീർ, ആ
സയ്, സിദ്്ിഖ് റാസൽ
മഖമ, മഹറ്ഫ് ബപദ്ി
സഫിയ, സറഫ്ദ്്ീൻ
അസഹ്രി,സൗദ,ഷഫീ
ഖ.്മര്മക്്ൾ:അഹമ്്ദ്
വട്്പ്്റബ,് െബിസസ,്
െീറ,മമമ്െത്്്,മ്ഹ
മ്്ദ് ദ്മബ, െസ്്ീമ,
മമമ്െ ഹാരിസ് നവ
ങ്്്ളം,ഫസീല,ഷാഫിവ
ലിയാട,്ഫസീല.

മദവകി
ബാല്ശശരി:പ്ത്്്ർവ്്
ട്്ംൊലിൽശദവകി (ശദ
വി-52)അന്്രിച്്്. ൊ
ലിൽപപ്ഭാകരന്്്ഭാരയ്
യാണ.് മക്്ൾ: ഭവയ്, ദി
വയ്.
മര്മക്്ൾ:ബാബ്ലാ

ൽകിഴ്ർ(ഊരാള്ങ്്ൽ
ശലബർ ശോ.നൊ
മസറ്്ി),സ്ബിൻ(വട
കര). സശോദരങ്്ൾ:
സ്ക്മാരൻ(മശോരമ
ഏജ്്്്െടക്്ാവ)്,സ
െീശൻ, ജാെകി, പശര
െരായ ൊരായണൻ,
ലക്്്മി.

ക്ഞ്്ിരാമൻ്്
ബാല്ശശ്്രി: കണ്്ാടി
നൊയിൽ്്അടിവാരംപി
ലാശച്്രിക്ഞ്്ിരാമൻ്്
(78) അന്്രി ച്്്.  ഭാ 
ര യ് :  െി ര ്െക്്്ട്്ി .  മ 
ക്്ൾ്്:  പ ്ഷ്പ,  ഉ ഷ,
രാ ജീ വ ൻ്് (ഖ ത്്ർ്്) .
മ ര ്മ ക്്ൾ്്: അശോക
ൻ്് (കാ ക്്്ര )് ,  സദാ 
െദ്്ൻ്് (കണ്്ാ ടി നൊ
യി ൽ്്) ,  പ്പീ െി  (െട്വ
ണ്്്ർ്്).

സമോജിനി
ശെഞ്്ിപ്്ലം: മാൊപ്
ഴ പ്ത്ക്്ാട്്ിൽ ബാല
ക്ഷണ്ന്്് ഭാരയ് സ
ശോജിെി (55)അന്്രി
ച്്്. മക്്ൾ:സെൽ,സ
ബിെ,സരിെ. മര്മക്്
ൾ:ഉണ്്ിക്ഷണ്ൻനെ
ട്്ിയാർമാട,്ആെദ്്ൻഒ
ലിപപ്ംകടവ.്

സ്മോെന
അരിമ്്്ർ: കളശത്്ഴ
ത്്്ക്ഷണ്ൻക്ട്്ി ഭാ
രയ്സ്ശോെെ(70)അ
ന്്രിച്്്.സംസക്ാരംെ
ടത്്ി. മക്്ൾ: പശ്ീജ,്
സാജ,് ജിന.് മര്മക്്
ൾ:സംഗീെ,മണിക്്്ട്്ി,
അെിെ.

െനദ്്്ൻ്്
മവപ്്ിൻ്്:നെറായിവാ
രിശശരി ശ്ക്പെ്ത്്ിന്
സമീപം മെക്്ാട് െ
പദ്്്ൻ്് (71)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്: മഹിെ. മക്്ൾ്്:
രാജ,്ഷിമിര.മര്മക്്
ൾ്്: പശ്ീഷ, രാശജഷ്ക്
മാർ്്.

മടാമിൻതച്്ങ്്രിയ്പട
മാതാവ്പി.പജ.തങ്്മ്്

അത്്രിച്്്
നകാച്്ി: മപ്കംപബ്ാഞ്്്
ശമധാവിശടാമിൻെച്്ങ്്
രിയ്നടമാൊവ്പി.നജ.
െങ്്മ്്(81)നകാച്്ിയിൽ
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നവള്്ിയാഴെ് രാവിനല
11ന്ശെവരനസ്്്്ശോ
ൺസ് നെപം്സിയൻ
സ്പള്്ിയിൽ.
1931ൽനോട്പ്ഴയി

ൽപള്്ിക്്ാമാലിൽക്
ടം്ബത്്ിൽജെിച്്െങ്്
മ്് ടീച്്ർ പഠെത്്ിന്
ശശഷം അധയ്ാപികയാ
യാണ്ഔശദ്ോഗിക ജീ
വിെംത്ടങ്്ിയത.്ത്ട
ർന്്് 34 വർഷശ്ത്ളം
ജില്്യിനല വിവിധ
സക്്ള്കളിൽനഹഡമ്ി
സപ്ട്സായി. െിപെ്രെെ
യിലം് പപ്ാഗൽഭയ്ം നെ
ളിയിച്്ിട്്്ണ്്്.എകമ്സ
സ്ഇൻസന്പകറ്്്ർആ
യിര്ന്് പശരെൊയ
ശോസഫ് ശോമസ്ആ
ണ് ഭർത്്ാവ.് മറ്്്മക്്
ൾ:നടസ്(െയ്്സിലാ്്്്),
ശോശോ(നപ്പഫസർ,യ്
എസഎ്), റ്്ിസ്്ൻ (ബി
സിെസ,്ദ്മബ),ടിജി
(െയ്്സിലാ്്്്).

പരമമശവ്രൻ
പറവ്ർ:പറവ്ത്്റക്
മാരമംഗലം നവള്ത്്മ
ക്്ാര്മാട്്്വീട്്ിൽപരശമ
ശവ്രൻ(73)അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരംെടത്്ി.ഭാ
രയ്:ഐഷ,മക്്ൾ:മല
ജ,് ശലജ,് ലാലി. മര്മ
ക്്ൾ: ലത്്ൻ, വിശോ
ജ,്അഭിലാഷ.്

ൊലക്്്ടി: വീടിന്്്
നടറസിൽ കയറി െ
ക്്വലിച്്ിടാൻപശ്മി
ക്്്ന്്െിെിനട ൊ
നഴവീണ്പര്ശ്ക്
റ്് വശോധിക മരി
ച്്്. നവട്്്കടവ് വീ
രാത്്് ശോബ് ശബ
ബിയാണ്(65)മരി
ച്്ത.് വീട്്ിൽ ഒറ്്
യ്ക്്് ൊമസിക്്്
ന്് ഇവർ ഇന്്നല
രാവിനലയാണ് െ
ക്്ഇടാൊയിവീടിന്്്നടറസി

ൽകയറിയത.്ഗ്ര്
െരമായിപര്ശ്ക്റ്്
ഇവനര എസ്ഐ
നക.നക. ബാബ്വി
ന്്്ശെത്െവ്ത്്ിൽ
നൊലീസ് നസ്്്് ജ
യിംസ് ആശ്പപെ്ി
യിൽ എത്്ിനച്്ങ്്ി
ലം് ഉച്്െിരിഞ്്് മ
രിച്്്. സംസക്ാരം
പിന്്ീട.്മക്്ൾ:സി
ന്്്, ശോബി, ശോ
ജി. മര്മക്്ൾ: ജവ്ാ

ല,ശോഷിൻ.

െക്്യിടാൻപടറസിൽകയറിയ
വമോധികകാൽ്്പതന്്ിവീണ്മരിച്്്

ബേേി

പാറശാല:ആറ്ദിവ
സം മ്ൻപ് കാണാ
ൊയയ്വാവിന്്്മ്
െശദഹംവീട്്ിന്സമീ
പമ്ള്് കിണറ്്ിന്
ള്്ിൽ കനണ്്ത്്ി.
കാരശ്ക്ണംജില്്ാ
സഹകരണ ബാങ്്ി
നലനസക്്്യ്രിറ്്ിജീ
വെക്്ാരനം് നെടി
യാംശോട്ശമന്ക്ല്്
എൻഎസഎ്സ് കര
ശോഗ മദ്്ിരത്്ിന്
സമീപംത്ഷാരംവീട്്ിൽ പപ്കാശി
(35)ന്്് മ്െശദഹമാണ് ഇന്്നല

മവക്ശന്്രശത്്നട
കനണ്്ത്്ിയത.്ജീർണ്്ാ
വസ്്യില്ള്് മ്െശദ
ഹം പാറശാല നൊലി
സം് ഫയർ ശോഴസ്ം്
സ്്ലനത്്ത്്ിഇന്്നല
രാപെ്ിഎട്്് മണിശോനട
കരയ്നക്്ട്ത്്്നെയ്്ാ
റ്്ിൻകരജില്്ാആശ്പ
പെ്ിർച്്റിയിശലക്്്മാറ്്ി.
ഇന്്്ശൊസ്്്്്ശോർട്്ത്്ി
ന്ശശഷംമ്െശദഹംബ
ന്്്ക്്ൾക്്്വിട്്്നോട്

ക്്്ം. ഭാരയ്: പശ്ീരഞജ്ിെി. മക്്ൾ:
മവഗപപ്കാശ,്അരവ.്

ആറ്ദിവസംമ്ൻപ്കാണാതായ
യ്വാവിപ്്്മ്തമദഹംകിണറ്്ിന്ള്്ിൽകപട്്ത്്ി

പ്രകാശ്

ജനറൽവാർത്്കൾ
പഹയത്ിയിൽക്ടങ്്ിയമലയാളികപള
രക്്ിക്്ാൻഇടപപട്്്മോർക്്
െിര്വെന്്പ്രം: നഹ
യെ്ിയിൽക്ടങ്്ിയ മ
ലയാളികനള രക്്ിക്്ാ
ൻശോർക്്അടിയന്്ര
െടപടിസവ്ീകരിച്്്.കരീ
ബിയൻരാജയ്മായനഹ
യെ്ി ദവ്ീപിൽക്ട്ങ്്ി
യമലയാളികൾഉൾനപ്്
നടയ്ള്് ഇന്്്യക്്ാനര
രക്്ിക്്ാൻ ശകപദ്്് വി
ശദശകാരയ് മപന്്്ാലയം
വഴിയാണ്ശോർക്്ഇട
നപട്്ത.്എയർലിഫറ്്്്വ

ഴിസംഘനത്്സ്രക്്ി
െ ശകപദ്്്ത്്ിശലക്്് മാ
റ്്്കയാണ് ആദയ് ല
ക്്്യം. ശോക് ഡൗണി
നെത്ടർന്്്െികിത്്ാ
സൗകരയ്ംശൊലം്പ്ർ
ണമായം് ലഭയ്മല്്ാത്്
സാഹെരയ്മാണ്െിലവി
ല്ള്്ത.്നഹയെ്ിയിനല
മലയാളിനഫഡശറഷൊ
ണ്ഇക്്ാരയ്ംസംസ്്ാ
െഗവൺനമ്്്ിന്്്പശ്
ദ്്യിൽനപട്ത്്ിയത.്

പഞ്്ായത്്്ജീവനക്്ാരെഒഴിവാക്്ണം:രെപിഇഒ
നകാച്്ി: നോവിഡ് 19 പപ്െിശോധ
പപ്വർത്്െത്്ിന്ശവണ്്ിസർക്്ാ
ർഅവശയ്സർവീസായിപപ്ഖയ്ാപിച്്
പഞ്്ായത്്്ജീവെക്്ാനരസാലറി
െലഞ്്ിൽെിന്്്ഒഴിവാക്്ണനമന്്്
ശകരള പഞ്്ായത്്് എംശല്്യീസ്
ഓർഗമെശസഷൻസംസ്്ാെസ
മിെിആവശയ്നപട്്്.
ജീവെക്്ാര്നടശമ്്ളത്്ിൽെി

ന്്്െിർബന്്ിെമായിത്കഈടാ
ക്്്ന്്സമീപെംഉണ്്ാകര്ത.്കഴി
വിെന്സരിച്്്ള്്ത്കെൽക്ന്്
െിന്ള്് രീെി അവലംബിക്്ണം.
സമാഹരിക്്്ന്്ത്കപപ്ശെ്യകഅ
ക്്ൗണ്്് മ്ശഖെ പക്മീകരിക്്ണം.

അവശയ് സർവീസായി പപ്ഖയ്ാപിച്്
വക്പ്്ിനലജീവെക്്ാർഎന്്പരി
ഗണെെൽകിെങ്്ൾക്്്ഇച്്ാന്
സരണംസഹകരിക്്ാന്ള്്സമീപ
െംസവ്ീകരിക്്ണം.
നോവിഡ്സാമ്്ത്്ികപാനക്്

ജ്െടപ്്ാക്്്ശപ്്ൾഅവശയ്സർവീ
സിനലജീവെക്്ാനര പപ്ശെ്യകംപ
രിഗണിക്്ണനമന്്്ംവിശിട്് ശസ
വെസാക്്്യപപെ്ംപരിഗണിക്്ണ
നമന്്്മ്ള്്ആവശയ്ങ്്ൾഅടങ്്ി
യെിശവദെംമ്ഖയ്മപന്്്ിക്്്െൽകി
യൊയി ജെറൽ നസപക്ട്്റി മെ
ശറ്് ശബബിഅരീയക്്്ൽഅറിയി
ച്്്.

തദദ്്ശഭരണസ്്ാപനങ്്ള്്ക്്്പദ്്തിവിഹിതംഅന്വദിച്്്
െിര്വെന്്പ്രം:സംസ്്ാെബജ
റ്്ിൽ്് െശദ്്ശ ഭരണസ്്ാപെങ്്
ൾ്്ക്്്ള്്പദ്്െിവിഹിെമായിവ
കയിര്ത്്ിയ 7,158 ശോടി ര്പ
യ്നടഒന്്ാംഗഡ്വായി1,646.28
ശോടി ര്പ അന്വദിച്്് ഉത്്ര
വായി. നൊത് വിഹിെമായി
1,178.20ശോടിയം്പപ്ശെ്യകഘട

ക പദ്്െി വിഹിെമായി 407.05
ശോടിര്പയം്ഗിരിവർ്്ഗഉപദ്്
െിവിഹിെമായി61.03ശോടിയ്
മാണ്അന്വദിച്്ിട്്്ള്്ത.്നമയി
്്്െൻ്്സ്ഫണ്്്ഇെത്്ിൽ്്വക
യിര്ത്്ിയിട്്്ള്്2,943.82ശോടി
ര്പയ്നടഒന്്ാംഗഡ്വായിശോ
ഡ് നമയി്്്െൻ്്സ് ഇെത്്ിൽ്്

686.89ശോടിര്പയം്ശോഡിെര
നമയി്്്െൻ്്സ്ഫണ്്ായി294.38
ശോടി ര്പയം് അന്വദിച്്്.
നൊത്ആവശയ് ഫണ്്ിെത്്ിൽ്്
വകയിര്ത്്ിയിട്്്ള്് 1,717.23
ശോടിര്പയിൽ്്ഒന്്ാംഗഡ്വാ
യി138.29ശോടിര്പയം്അന്
വദിച്്്.

െശദ്്ശ ഭരണ സ്്ാപെങ്്
ൾ്്ക്്്അന്വദിക്്നപ്്ട്്ിട്്്ള്്പ
ദ്്െി വിഹിെം ഉപശോഗനപ്്ട്
ത്്ി2019-20വർ്്ഷന്ത്നപ്്്ി
ങ് ബിൽ്് ത്ക െൽ്്ക്ന്്െിനം്
ശോവിഡ് 19 പപ്െിശോധ പരിര
ക്്ാശപ്ൊജക്്്കൾ്്ക്്്വിെിശോ
ഗിക്്്ന്്െിനം് വാർ്്ഷിക പദ്്

െിയിൽ്്ഉൾ്്നപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ള്്ത്
ടർ്് പപ്വർ്്ത്്െങ്്ൾ്്അെിവാരയ്
മായിട്്്ള്്കാർ്്ഷികശമഖലയിലട
ക്്മ്ള്്ശപ്ൊജക്്്കൾ്്െടപ്്ിലാ
ക്്്ന്്െിനം്മറ്്്അെിവാരയ്ച്മ
െലകൾ്് െിർ്്വ്്ഹിക്്്ന്്െിനം്
സർ്്ക്്ാർ്് ഇെിശോടകം െിർ്്ശദ്്
ശംെൽ്്കിയിട്്്ണ്്്.

ഹഹമക്്ടതിനടപടിസർ്്ക്്ാരിമനറ്്
തിരിച്്ടി:പെന്്ിത്്ല
െിര്വെന്്പ്രം: ശോ
കറ്്്ർ്്മാര്നട ക്റിപ്്ടി
ശോനട മദയ്ം വീട്കളി
നലത്്ിച്്്വിെരണംനെ
യ്്ാന്ള്്സർ്്ക്്ാർ്്െില
പാടിശെറ്്കെത്്െിരി
ച്്ടിയാണ് മഹശക്്ട
െിവിധിനയന്്് പപ്െിപ
ക്്ശെൊവ്രശമശ്നെ
ന്്ിത്്ല.
മദയ്ംവീട്കളിനലത്്ി

ച്്്െൽ്്കാനമന്്സർ്്ക്്ാ
ർ്്ഉത്്രവ്അക്്രാർഥ

ത്്ിൽ്് ജെങ്്ശോട്ള്്
നവല്്്വിളിയായിര്ന്്്.
ശോടെിയ്നട സമശോ
െിെമായഇടനപടൽ്്സം
സ്്ാെനത്്യം്ജെങ്്
നളയം്രക്്ിച്്ിരിക്്്ക
യാണ.് ശോകത്്്മ്നമ്്
ങ്്്ംശകൾ്്ക്്ാത്്വിധ
ത്്ില്ള്്ഈഉത്്രവി
റക്്ിയ സർ്്ക്്ാർ്് ജെ
ങ്്ശോട് മാപ്്് പറയണ
നമന്്്ം രശമശ് നെന്്ി
ത്്ലആവശയ്നപ്്ട്്്.

ശമ്്ളത്്ിൽനിയനത്്്ണങ്്ൾക്്്
നിർബന്്ിതമാക്പമന്്്ധനമനത്്്ി
െിര്വെന്്പ്രം:സ്്ിെിഗെികൾ
ഇന്്ശത്്ത് ശൊനല ത്ടർന്്ാൽ
ജീവെക്്ാര്നടശമ്്ളത്്ിൽെിയ
പന്്്ണങ്്ൾ ഏർനപ്്ട്ത്്്ന്് മറ്്്
സംസ്്ാെങ്്ള്നട െടപടിനയക്്്
റിച്്്ആശോെിക്്്ന്്െിന് ശകരള
സർക്്ാരം് െിർബന്്ിെമാകനമ
ന്്്ധെമപന്്്ിശോ.ടി.എം.ശോമസ്
ഐസക.്
പല സംസ്്ാെങ്്ളിലം് മാർച്്്

മാസനത്്ശമ്്ളംപ്ർണമായിെ
ൽക്ന്്ില്്.നെലങ്്ാെപക്െിശമ്്
ളംകട്്്നെയത്.്ആപന്്്,രാജസ്്ാ
ൻ,മഹാരാപട്്്ശൊല്ള്്സംസ്്ാെ
ങ്്ൾ പക്െി ശമ്്ളം വിെരണം
നെയ്്ാനെമാറ്്ിവച്്ിരിക്്്കയാണ-്
അശദ്്ഹംനഫയസ്ബ്്ക്ക്റിപ്്ിൽ
വയ്ക്്മാക്്ി.
എല്്ാ ജീവെക്്ാശോടം് ഒര് മാ

സനത്്ശമ്്ളംസംഭാവെനെയ്്ണ
നമന്്്അഭയ്ർത്്ിച്്ിരിക്്്കയാണ.്
ഒറ്്ത്്വണയായി ശവണ്്. കഴിഞ്്
പപ്ളയകാലനത്് സാലറി െലഞ്്്

ശൊനലെവണകളായിഅടയക്്്്ന്്
െിന്ള്്സൗകരയ്മ്ണ്്ാകം്.പപ്ളയ
കാലത്്്സമ്്െപപെ്വം്വിസമ്്െ
പപെ്വം്െമ്്ിലായിര്ന്്്വിവാദം.
ഇനെല്്ാം കണക്്ിനലട്ത്്്നോ
ണ്്ായിരിക്്്ംസാലറിെലഞ്്ിന്്്ഉ
ത്്രവിറങ്്്ക.ഒര്െിർബന്്വ്മി
ല്്.െല്്മെസ്്്ള്്വർമാപെ്ംഒര്മാസ
നത്്ശമ്്ളംസംഭാവെനെയെ്ാൽ
മെി-ധെമപന്്്ിഅറിയിച്്്.
മാർച്്് മാസനത്് വര്മാെത്്ി

ന്്് കണക്്്കൾ ലഭയ്മായിട്്ില്്.
ശോട്്റിയിൽെിന്്്ംമദയ്ത്്ിൽെി
ന്്്മ്ള്്െിക്െിപ്ർണമായം്അ
വസാെിച്്ിരിക്്്കയാണ.്ഇങ്്നെ
നോര്സാഹെരയ്നത്് ഒര് കാല
ത്്്ംെമ്ക്്്ശെരിശടണ്്ിവന്്ിട്്ില്്.
മഹാഭ്രിപക്്ംആള്കള്നടയം്വ
ര്മാെംെിലച്്ിരിക്്്കയാണ.്ഇവ
നോനക്്വിലയിര്ത്്ിസാലറിെ
ലഞ്്ിൽമ്ഴ്വൻജീവെക്്ാരം്സവ്
ശമധയാ പനങ്്ട്ക്്ണനമന്്്മപന്്്ി
അഭയ്ർത്്ിച്്്.

തബ്ലീഗ്സമമ്്ളനം:
9,000മേർകവ്ാറന്്്നിൽ
െയ്്ഡൽഹി: െിസാമ്
ദീെിനല െബ്ലീഗ് സ
ശമ്്ളെത്്ിൽപനങ്്ട്
ത്്വരം്അവര്മായി
ശെരിട്്്സമ്്ർക്്ംപ്
ലർത്്ിയവര്മായി
9,000 ശപനര കവ്ാറ
മ് ്്ൻ നെയെ്ിട്്്
നണ്്ന്്്ശകപദ്്്സർക്്ാ
ർ.1,306വിശദശികൾഉ
ൾനപ്്നടയാണിത.് െ
ബ്ലീഗ് സശമ്്ളെത്്ി
ൽ പനങ്്ട്ത്്വരില്
നടനോശോണപരക്്്
ന്്ത്െടയാൻഊർജി
െ പശ്മങ്്ൾ െടക്്്
ന്്്നണ്്ന്്്ം ശകപദ്്്
ആഭയ്ന്്ര മപന്്്ാലയം
ശോയി്്്് നസപക്ട്്റി
പ്െിയസലീല പശ്ീവാ
സെ്വവാർത്്ാസശമ്്
ളെത്്ിൽപറഞ്്്.
അെിെിനട, വീസ

െിയമങ്്ൾനെറ്്ിച്്്െ
ബ്ലീഗ് സശമ്്ളെത്്ി
ൽപനങ്്ട്ത്്960വി
ശദശികനളആഭയ്ന്്രമ
പന്്്ാലയം കരിമ്്ട്്ിക
യിൽനപട്ത്്ി.ആഭയ്
ന്്രമപന്്്ിഅമിത്ഷാ
ടവ്ീറ്്ില്നടയാണ്ഇക്്ാ
രയ്ം അറിയിച്്ത.് ഇവ
ര്നട വീസ റദ്്ാക്്ിയി
ട്്്മ്ണ്്്.
സശമ്്ളെത്്ിൽ പ

നങ്്ട്ത്് രണ്്ായിര
ത്്ിശലനറ ശപർ ഡൽ
ഹിയിൽ െനന്് കവ്ാറ
മ്്്െിലം് ആശ്പ
പെ്ികളില്മായ്ണ്്്. ഇ
െിൽ 250 വിശദശിക
ളം്ഉൾനപ്്ട്ന്്്.മഹാ
രാപട്്്, െമിഴെ്ാട് ത്ട
ങ്്ിയസംസ്്ാെങ്്ളി

ൽെിന്്്കഴിഞ്്ദിവ
സങ്്ളിൽ റിശപ്്ർട്്്
നെയെ്നോവിഡ്ശക
സ്കളിൽ ഏനറയം്
െിസാമ്ദീൻ സശമ്്ള
െവ്മായി ബന്്നപ്്ട്്
വരിലാണ.് ൊഞ്്്
ശോളംപ്െിയ ശകസ്
കളിൽ െിസാമ്ദീൻ
ബന്്ങ്്ള്നണ്്ന്്്
ശകപദ്്് സർക്്ാർ വ്
ത്്ങ്്ൾ. അത്നോ
ണ്്് െനന്് രാജയ്ത്്്
സമ്ഹവയ്ാപെമാനയ
ന്്് പറയാൊവിനല്്
ന്്്ംസർക്്ാർ.
മഹാരാഷ്പട്യിൽ ഇ

ന്്നല81ശപർക്്്നോ
ശോണസ്്ിരീകരിച്്ിട്്്
ണ്്്.ഇശോനടസംസ്്ാ
െത്്് ശോഗബാധിെർ

416ആയി.രണ്്്ശപർ
ക്ടിമരിച്്ശോനടസം
സ്്ാെത്്്മരണം19
ആയം്ഉയർന്്്.മഹാ
രാഷ്പട്യിൽ െിന്്്
1,400 ശപർ െബ്ലീഗ്
സശമ്്ളെത്്ിൽപനങ്്
ട്ത്്്നവന്്ാണ് സം
സ്്ാെസർക്്ാരിന്്്
കണക്്്.ഇെിൽ1,300
ശപനരയാണ് കനണ്്
ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്
ഡൽഹിയിനല 208

നോവിഡ് ബാധിെരി
ൽ108ശപരം്െിസാമ്
ദീൻമർക്്സിൽെിന്്്
മാറ്്ിയവരാണ.് സശമ്്
ളെത്്ിൽപനങ്്ട്ത്്
രണ്്്ശപർഡൽഹിയി
ൽനോവിഡ്ബാധിച്്്
മരിനച്്ന്്് മ്ഖയ്മപന്്്ി
അരവിദ്്്നകജരിവാൾ
പറഞ്്്.

960വിമദശികൾകരിമ്്ട്്ികയിൽ

സഹകരണ
മമഖലയിപല
ജീവനക്്ാർ
ഒര്മാസപത്്ശമ്്ളം
സംഭാവനപെയ്്്ം
െിര്വെന്്പ്രം: സഹക
രണ ശമഖലയിനല ജീവെ
ക്്ാർഒര്മാസനത്്ശമ്്
ളംമ്ഖയ്മപന്്്ിയ്നടദ്രിൊ
ശവ്ാസെിധിയിശലക്്്സം
ഭാവെെൽകം്.മപന്്്ികട
കംപള്്ിസ്ശരപദ്്്ന്്്അ
ധയ്ക്്െയിൽശെർന്്ജീവ
െക്്ാര്നടവിവിധസംഘ
ടൊ പപ്െിെിധികള്നട
ശോഗത്്ിലാണ് െീര്മാ
െം.
വിവിധവിഭാഗം ജീവെ

ക്്ാർ ശമ്്ളം സംഭാവെ
യായിെൽശകണ്്രീെിസം
ബന്്ിച്്്സഹകരണസം
ഘംരജിസപ്ട്ാർവിശദമായ
സർക്്്ലർഇറക്്്ം.പാർട്്്
മടം ജീവെക്്ാർ,ദിവസ
ശവെെക്്ാർ, കളക്ഷൻ
ഏജന്്്്മാർ എന്്ിങ്്നെ
ച്ര്ങ്്ിയ വര്മാെമ്ള്്
വര്നട കാരയ്ത്്ിൽ സർ
ക്്ാരിന്്് നൊത്െിർശദ
ശം സഹകരണ ശമഖല
യക്്്്ംബാധകമാക്്്ം.

ഫാത്്ിമഹജ്്്മ്്
ഇരിട്്ി:കീഴ്രിൽ ഫാ
ത്്ിമാ മൻസിലിൽ പ
ശരെൊയ െറാൽ നോ
യെ്ീന്്്ഭാരയ്ഫാത്്ിമ
ഹജ്്്മ്് (76)അന്്രി
ച്്്. മക്്ൾ:അസമ്,റ്
ഖിയ,സഫീറ,ആസിഫ,
ആരിഫ,മ്ഹമ്്ദ,്ൊജ്
ദ്്ീൻ,പശരെരായആരി
ഫ,് റസിയ. മര്മക്്ൾ:
കാദർ,അസീസ,്മ്െീറ,
സൽമത്്്,സജിെ,പശര
െരായ അബ്ബക്്ർ,
അശ്റഫ.്

പൊന്്ൻക്ഷണ്ൻ
ക്ത്്്പറമ്്്: മാങ്്ാട്്ി
ടംക്റ്മ്്്ക്്നലക്ട്്്
പ്്്ന്്ഹൗസിൽനൊന്്
ൻക്ഷണ്ൻ (83)അ
ന്്രിച്്്.ഭാരയ്:പി.പി.രാ
ധ.മക്്ൾ:സ്ധാകരൻ,
വത്്ല,ലീെ,ബിജ,്സ
ജ.് മര്മക്്ൾ: രാഘവ
ൻ, ഭാസക്രൻ, െിപെ്,
സജിെ,ഷിജിെ.

മദവ്
എരശ്ഞ്ളി:വാടിയിൽ
പീടികയിൽ അെശവ്ര
യിൽ പശരെയായ വി.
പി.ക്ഷണ്ന്്്ഭാരയ്മാ
ണിയത്്്ശദവ്(83)അ
ന്്രിച്്്. മക്്ൾ: രശമശ
ൻ,രജെി,രെീശൻ.മര്
മക്്ൾ:മഷജ,പവിപെ്
ൻ,ഷീബ.

ദാമോദരൻ
അണ്്ല്ർ:െട്്ാരിമ്ക്്്
ര്ശപഷ്െിവാസിൽക
ട്ശമ്്രി ദാശോദരൻ
(82) അന്്രിച്്്. നെ
മന്്യിൽശോട്്ൽജീ
വെക്്ാരൊയിര്ന്്്.
ഭാരയ്: പപ്സന്്.  മകൻ:
ര്ശപഷ.്മര്മകൾ:െയ
െ.

വിജയൻനമ്്്യാർ
മട്്ന്്്ർ: നെല്്്ന്്ിബി
ന്്് െിവാസിൽ നെെി
ശശ്്രിവിജയൻെമ്്്യാർ
(75) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
പി.ഗൗരി.മക്്ൾ:ബിശജ
ഷ്(ബിസിെസ,്മമസ്
ര)്, ബിന്്് (മമസ്
ര)്, വിെയ (അസിസ്്്്
നറ്്വിശല്്ജ്ഓഫിസർ
ശോളാരി),ജീെ (ഫാർ
മസിസ്്്്് പഴശ്്ി സഹ.
ബാങ്്് െീെി നമഡിക്്
ൽസ് മട്്ന്്്ർ). മര്മ
ക്്ൾ: പപ്ശോദ് (ബിസി
െസ,്മമസ്ര)്,രമയ്,
എം.ഷാജി(വിശല്്ജ്എ
കസ്്്്്ൻഷൻഓഫിസർ),
ഇ.വി.ഷെിൽ.
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സാരസുയതാരിഷുും
സാരസയുതാമതുരസായനം

ഓർമുുശകുുിവർദുുിപുുികുുുനുുു
കടുുുികെിളലപഠനശവകലുുുയ
ങുുൾമാറനുുുു.
ഗപുായതുുിനു അനസുരിചുു്

തടിയിലംു തകുുുതുുിലംു
വയുതയുാസം വരതുുുി ശരീരം
അഴകളുുുതാകുുിമാറുുുനുുു.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FOR SALE

ഗഗ്ാനനറ്്്സ്്ാബേ്ൾ
Sqft65രപ്യക്്്്
കേരളത്്ിൽ

എവിലടയം്എത്്ിച്്്
ലൊടക്്്്ന്്്.

9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈപേജില
േരസുയം
ചെയുുാന

ബനുുചുപുടുക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

nഅശവുതി:സവുയംഭരണാധികാരം
ലഭികുുും.വിദയുാർുുഥികൾുുകുു്അനു
കുലസാഹെരയും വനുുുകെരംു. ഗപു
തികുലസാഹെരയുങുുളെ അതിജീ
വികുുും.ആധയുാതുുികആതുുീയഗപു
ഭാഷണങുുൾുുമനസമാധാനതുുിനു
വഴിളയാരുകുുും.
nഭരണി:ഭുമിവാങുുാൻുുഅകനുവഷ
ണമാരംഭികുുും.പുർുുവികഗുഹതുുി
കലകുു്യാഗതുപുറളപുുടംു. മാതാപി
താകുുളുളടആവശയുങുുൾുുപരിഹരി
കുുും. സംഘകനതുതവുസുുാനം ഏ
ളറുുടുകുുും.
nകാർുുതുുിക: അനുകുലസുുല
കതുുകുു്ഉകദുയാരമാറുുമുടുുാകംു.ഭാ
രയുാഭർുുതുുുഐകയുംഉടുുാകംു.വി
കരാധികൾുുവർുുധികുുും.വരവംുളെ
ലവംുതുലയുമായിരികുുും. ഉദര നീ
ർുുകോഷകരാരങുുൾുുവർുുധികുുും.
nകരാഹിണി:ആകരാരയുംതുപതുിക
രമായിരികുുും. വീഴെുകളുടുുാവാ
ളതസുകുുികുുണം.ലാഭംകുറയു
നുുതിനാൽുുകരാറുകജാലികൾുുഉകപ
കുുികുുും. ജനസവുാധീനം നിലനി
ർുുതുുാൻുുഉനുുതളരബനുുളപുുടംു.
nമകയിരം: അധികാരപരിധി വ
ർുുധികുുും.വികദശയാഗതുകു്ുഅനുമ
തിലഭികുുും.സനുുാനസംരകുുണ
തുുാൽുു ആശവുാസമുടുുാകംു. ആ
കരാപണങുുെിൽുുനിനുുുംകുറുുവിമു
കുുനാകംു.
nതിരുവാതിര:പഠിചുുസുുാപനതുുി
ൽുുഉകദുയാരംലഭികുുും.ആശയങുുൾുു
യാഥാർുുഥയുമാകംു.കുടുതൽുുചുമത
ലകൾുുഏളറുുടുകുുും.െർുുചുുകൾുുവിജ

യികുുും.സജുുനസംസർുുരതുുാ
ൽുുസദെുിനുുകൾുുവർുുധികുുും.
nപുണർുുതം: ആഗരുഹസാഫലയു
മുടുുാകംു. വിജുുാനഗപുദമായ
െർുുചുുകൾുുളെയംു.ഓർുുമശകുുി
വർുുധികുുും. സനുുാനങുുളുളട
ആവശയുങുുൾുുകുു് അവധിളയടു
കുുും. സുഖഭകുുണവംു സുഖസു
ഷുപതുിയംുദാമുുതയുസൗഖയുവംുഉ
ടുുാകംു.
nപുയം:അവസരംഗപുകയാജനളപുു
ടുതുുും. ആതുുവിശവുാസം വർുുധി
കുുും.സവുപനുസാകുുാൽുുകുുാരതുുാ
ൽുുആതുുനിർുുവുതിയുടുുാകംു.പു
തിയ ഭരണസംവിധാനം ഗപുാവ
ർുുതുുികമാകുുും.
nആയിലയും:കരാറുകജാലിയിൽുുഒ
പുുുളവകുുും.ഗപുവർുുതുുനരംരംളമചുു
ളപുുടംു.പദുുതിആസുഗതുണങുുെി
ൽുുലകുുുയഗപുാപതുികനടംു.വിതരണ
രംരം വിപുലീകരികുുാൻുു കജാലി
കുുാളരനിയമികുുും
nമകം:മുടങുുികുുിടപുുുളുുപദുുതിക
ൾുുവിജയികുുും.െികിതുുഫലികുുും.
ളെയുനുുഗപുവർുുതുുനങുുളംുപറയു
നുു വാകുുുകളംു അനുകുലമായി
തുുീരംു.ആശയങുുൾുുയാഥാർുുഥയുമാ
കംു.
nപുരം:പണംകടംളകാടുകുുരുത,ു
ജാമയും നിൽുുകുുരുത.ു ദുരയാഗതുക
ളംുെർുുചുുകളംുഗപുതീകുുിചുുഅനുഭ
വമുടുുാവുകയിലുു.കമലധികാരിപ
റയുനുുഅബദുുങുുൾുുതിരുതുുുവാ
നിടവരംു.
nഉഗതും: സുഹുദു സഹായഗുണമു

ടുുാകംു. പരിഹാസതുുിനു പാഗതു
മാകംു. ദുസാമർുുഥയും അബദുുമാ
കംു.ആശയവിനിമയങുുെിൽുുസു
കുുികുുണം.യാഥാർുുഥയുകബാധതുുാ
ൽുുകാരയുവിജയമുടുുാകംു.
nഅതുും:കുടംുബതുുിൽുുസമാധാ
നാനുുരീകുും ഉടുുാകംു. ഗപുതയുുപ
കാരം ളെയുവാനിടവരംു.ബനുുു
കുുൾുു വിരുനുുുവരംു. സവുയംപരയുാ
പതുതആർുുജികുുും. ആഗരുഹികുുു
നുുകാരയുങുുൾുുസാധികുുും.
nെിഗതു:ആഗരുഹികുുുനുുകാരയുങുുൾുു
സാധികുുും. നിബനുുകൾുു പാലി
കുുാൻുുസാധികുുും.ഗപുവർുുതുുനകുു
മതവർുുധികുുും.വാകുുുംഗപുവുതുുി
യംുഫലഗപുദമായിതുുീരംു.
nകൊതി: പുണയുകർുുമങുുെിൽുു പ
ളങുുടുകുുും.പുതിയഉകദുയാരംലഭി
കുുും.ആഗരുഹികുുുനുു കാരയുങുുൾുു
സാധികുുും.കുടുതൽുുചുമതലകൾുു
ഏളറുുടുകുുും. സനുുിസംഭാഷണം
വിജയികുുും.
nവിശാഖം:ദുസംശയങുുൾുുആധി
കുു് വഴിളയാരുകുുും. മുൻുുകകാപം
നിയഗനുുുികുുണം.വയുാപാരആവശയു
ങുുൾുുകുുുളുുയാഗതുവിഫലമാകംു.െ
ർുുചുുകൾുുപുർുുതുുീകരികുുാൻുുസാധി
കുുുകയിലുു.

nഅനിഴം:ഏളറുുടുതുുചുമതലക
ൾുുമനസംതുപതുികയാടുകുടിപു
ർുുതുുീകരികുുും.ളപാതുജനപിനുുു
ണയംു കകുുിരാഗഷുുുീയഗപുവർുുതുു
നങുുെിൽുുവിജയവംുകുടംുബജീ
വിതതുുിൽുുസംതുപതുിയംുധർുുമ
ഗപുവർുുതുുികെിൽുു താലപുരയുവംു
കാണുനുുു.
nതുകകുുടുു:ദമുുതികൾുുകുു്ഒരുമിചുുു
താമസികുുാൻുുതകുുവണംഉകദുയാര
മാറുുവംുസർുുവകാരയുവിജയവംുസം
ഘകനതുതവുസുുാനവംുസാമുുതുുി
കകനടുുവംു ഗപുവർുുതുുനകുുമതയംു
ശുഭാപതുിവിശവുാസവംുഉടുുാകംു.
nമുലം:കീഴജുീവനകുുാരുളടസഹ
കരണമുടുുാകംു. ഉതുുാഹവംു ഉ
കമുുഷവംുവർുുധികുുും.സാമുുതുുിക
സുുിതിളമചുുളപുുടംു.കഗുപാതുുാഹന
സമുുാനംലഭികുുും.
nപുരാടം:ദുസുെനകൾുുലഭിചുുതി
നാൽുുകരാറുകജാലിയിൽുുനിനുുും
പിമുുാറംു.വയുവസുുകൾുുപാലികുുാ
ൻുു അഗശുാനുുപരിഗശുമം കവടുുിവ
രംു.വാകുവാദങുുെിൽുുനിനുുുംഒഴി
ഞുുുമാറണം.
nഉഗതുാടം:ആധയുാതുുികആതുുീയ
െിനുുകൾുുവർുുധികുുും. ഭാവനകൾുു
യാഥാർുുഥയുമാകംു.പിതാവിളുുുആ
വശയുങുുൾുു സാധിപുുികുുും. ദാനധ
ർുുമങുുെിൽുുമററുളുുവളരപളങുുടുപുുി
കുുും.
nതിരുകവാണം:ബനുുുകുുൾുുവിരു
നുുുവരംു.ഗപുതികരാധിശകുുിവർുുധി
കുുും. സവുയംഭരണാവകാശം ലഭി
കുുും.സമുുതു്ുഉടുുാകംു.കുടംുബ

തുുിൽുു സവുസുുതയംു സമാധാന
വംുഉടുുാകംു.
nഅവിടുും:സമുുതുുും,സമാധാന
വംു,സംരകുുണവംു,സൗഖയുവംുഉ
ടുുാകംു.ഉപരിപഠനതുുിനുകെരംു.
ആതുുവിശവുാസകതുാുടുകുടി പരീ
കുുഎഴുതംു. പറയുനുു വാകുുുക
ളംുളെയുനുു ഗപുവുതുുികളംുഫല
ഗപുദമായിതുുീരംു.
nെതയം:നിസാരകാരയുങുുൾുുകു്ുത
ടസംഅനുഭവളപുുടംു.അമിതമായ
അനുുവിശവുാസംഉകപകുുികുുണം.
ശഗതുുകുുളുളടഉപഗദുവതുുാൽുുകരാ
റുകജാലിനഷുുളപുുടംു.കലാകായിക
മതുുരങുുൾുുകുു് പരിശീലിചുുു തുട
ങുുും.
nപുകരാരുടുുാതി:വയുവസുുകൾുുപു
ർുുതുുീകരികുുാൻുുസാധികുുുകയിലുു.
കർുുകുുശബുദുുിഒഴിവാകുുണം.വി
ടുുുവീഴെുയകുുുുതയാറാകംു.വാകുത
ർുുകുുതുുിനുകപാകരുത.ുവിതരണ
രംരങുുെിൽുു മാദുുുയം അനുഭവളപുു
ടംു.
nഉഗതുടുുാതി:സൗഖയുവംുസമാധാന
വംുകദഹസുഖവംുദാമുുതയുസൗഖയു
വംുഐശവുരയുവംുഗപുവർുുതുുനവിജ
യവംുമതുുരരംരങുുെിൽുുഅനുകു
ലസാഹെരയുങുുളംു,അഭിഗപുായസ
മനവുയവംുഉടുുാകംു.
nകരവതി: പലഗപുകാരതുുിലംുഅ
സുഖങുുൾുു വർുുധികുുും. ആതുുവി
ശവുാസംകുറയംു.സാമുുതുുികബു
ദുുിമുടുുുകൾുുഉടുുാകംു.പണംകടം
ളകാടുകുുരുത.ുചുമതലകൾുുമറുുാളര
യംുഏലപുികുുരുത.ു

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബുബഹുുബുരീ കാണിപുുയുുുര
നാരായണനനമുുുതിരിപുുാടു

സാലറിെലഞ്്്ഏകപക്്ീയമായി
നെപ്്ാക്്ര്ത:്ഉമ്്ന്്ൊണ്്ി
തിരുവനനുുപുരം:സാലറിെ
ലഞുുിൽുു ഉകദുോരസുുളരകുുു
ടി വിശവുാസതുുിളലടുതുുു
ളോണുുുളുു തീരുമാനമാണു
സംസുുാനസർുുകുുാരിളുുുഭാ
രതുുു നിനുുും ഉടുുാകകടുു
ളതനുുു മുൻുുമുഖയുമഗനുുുി ഉമുു
ൻുുൊടുുി. ളോവിഡ1ു9വയുാ
പനളുതുതുുുടർുുനുുു തക
ർുുനുുസാമുുതുുികസുുിതിയി
ൽുു നിനുുും കരകയറാൻുു സ
ർുുകുുാർുുജീവനകുുാരുളടസഹ
കരണം കതടുനുു നിലപാടു
സവുാരതാർുുഹമാണ.ു എലുുാവ
രംുഅതികോടുസഹകരികുു
ണം.
എനുുാൽുു ഏകപകുുീയമാ

യിജീവനകുുാരിൽുുനിനുുുംശ
മുുെംപിടിളചുുടുകുുാളതഅവ
രുളട വിശവുാസമാർുുജിചുുു കവ
ണംസാലറിെലഞു്ുനടപുുകുുാ
ൻ.ഗുരുതരമായസാമുുതുുിക
ഗപുതിസനുുികുുിടയിൽുു കിടുുു
നുുശമുുെംളോണുുുജീവികുുാ
ൻുുബുദുുിമുടുുുളുുുവരാണുഭു
രിഭാരം കപരംു. എനുുാൽുു ഇ
നുുു സംസുുാനവംു സർുുകുുാ

രംു കനരിടു
നുുഅനിതര
സാധാരണ
സാഹെരയു
തുുിൽുുഎലുുാ
വരുളടയംു
ഏക മന
കൊളടയുളുു
സഹവർുുതുുി
തവുംഅതയുനുുാകപകുുിതമാണ.ു
ആകോരയു ഗപുവർുുതുുകളര

യംുളപാലീസ്ഉകദുോരസുുളര
യംുഅഗുുിരകുുാകസനാവിഭാ
രളതുുയംുഡിസാറുുുുർുുമാളന
ജുളമനുുുുമായിബനുുളപുുടു്ുഗപുവ
ർുുതുുികുുുനുുഎലുുാവിഭാരംജീ
വനകുുാകരയംു ലാറുു്ുു കഗുരഡ,ു
ദിവസകവതന ജീവനകുുാകര
യംു സാലറി െലഞുുിൽുു നി
നുുും ഒഴിവാകുുണം. ശമുുെം
സംഭാവന നൽകുനുുതികന
കുുാൾുുമഹതുുരമാണുഅവരു
ളടകസവനങുുൾുുഎനുുസകദുു
ശമാണു ഇകപുുൾുുഅവർുുകുുാ
യി നൽുുകാനുളുു ആദരവംു
അംരീകാരവംു-ഉമുുൻുുൊടുുി
ചുടുുികുുാടുുി.

ധനമതത്്്ിജീവനക്്ാപര
ഭീഷണിപപ്്ട്ത്്്ന്്്:പക.സ്തരതദ്്്ന
തിരുവനനുുപുരം:സർകുുാർജീവനകുുാരുളടഒ
രു മാസളതുു ശമുുെം പിടിളചുുടുകുുാൻ ധനമ
ഗനുുുികോമസ്ഐസകുു്ജീവനകുുാളരഭീഷണി
ളപുുടുതുുുകയാളണനു്ുബിളജപിസംസുുാനഅ
ധയുകുുൻളക.സുകരഗദുുുൻ.സാലറിെലഞുുിൽപ
ളങുുടുകുുാൻതാതപുരയുമിലുുാതുുവകോടുളതലങുുാ
നയുളടയംുആഗനുുുയുളടയംുരാജസുുാളുുുയു
ളൊളകുുകാരയുംപറഞു്ുവരുതിയിലാകുുാളമനുു
കൊഹമാണു മഗനുുുിയുളട വാകുുുകെിലുളുുളത
നുുുംസുകരഗദുുുൻപറഞുുു.
ധനമഗനുുുിയുളട മാളനജളുമുു്ുപരാജയളപുുടുു

താണുസംസുുാനതു്ുസാമുുതുുികഗപുതിസനുുി
രുകുുമാകാൻകാരണം.കകഗദുുുംഒനുുുംതരുനുുി
ളലുുനുുും വായപുാ പരിധികുടുുുനുുിളലുുനുുുളൊ
ളകുുപറയുനുുതുസവുനുുംകഴിവുകകടുമറയകുുുാ
നാണ.ുളോവിഡുഗപുതിസനുുിയിൽരാജയുളതുു
ആകോരയുകമഖലയകുുുു മാഗതുമായി കകഗദുുു സർ
കുുാർ15,000കോടിരുപയുളടപാളകുുജാണുന
ടപുുാകുുുനുുത.ുഇതുകുടാളതയാണുഒകനുുമുകുുാ
ൽലകുുംകോടിയുളടസമഗരുപാളകുുജ.ുഗപുതിസ
നുുികുുാലതുു്എലുുാവിഭാരംജനങുുളെയംുമു
നുുിൽകണുുുനടപുുാകുുുനുുകകഗദുുുപാളകുുജിളന
എലുുാവരംു സവുാരതം ളെയതു.ു എനുുാൽ പാ
ളകുുളോനുുുംകവടുു,പണംഞങുുളുളടശകയി
ൽ തനുുാൽ മതി, ഞങുുൾ ളെലവാകുുിളുകു
ളുുാംഎനുുനിലപാടാണുകോമസ്ഐസകുുിനു
ളുുത.ു

ഗപുെയകാലതുു് കകഗദുുും
അനുവദിചുുതംു സാധാര
ണകുുാർ വളര മനസറി
ഞുുുതനുുതുളമലുുാംവക
മാറുുുകയംുധുർതുുടികുുു
കയുമാണുളെയതുത.ുഐ
സകുുിളുുുപാർടുുികുുാർത
ളനുുഗപുെയദുരിതാശവുാസ
ഫടുു്ലകുുങുുൾളവടുുിചുുു.
ഗപുെയതുുിൽഎലുുാംനഷുുളപുുടുുഅർഹതളപുുടുുവ
ർകുു്സഹായംനൽകിയിലുുനുു്മാഗതുമലുു,സിപി
എംകനതാകുുൾകുുുംസർകുുാരിനംുധുർതുുടി
കുുാനംുആപണംഉപകോരിചുുു.
സമാന സംഭവങുുൊണു ളോകോണകുുാല

തുുുംഉടുുായിളകുുടുുിരികുുുനുുത.ുകമയുുണിറുുി
അടുകുുെളയനുുുംസനുുദുു കസനളയനുുുമുളുു
സഗമുുുദായങുുൾവഴിസിപിഎമുുുകാർകുു്യകഥ
ഷുും വിഹരികുുാനുളുുഅവസരളൊരുകുുുനുുു.
ളോകോണകാലതു്ുസംഭരികുുളപുുടുനുുപണം
ശരിയായരീതിയിൽവിനികോരികുുുളമനുു്ഉറ
പുുുനൽകാൻമുഖയുമഗനുുുിതയാറാകണം.സർകുുാ
ർജീവനകുുാളരഭീഷണിളപുുടുതുുിഅവരുളടശ
മുുെംപിടിളചുുടുകുുാനുളുുനീകുുംഉകപകുുികുു
ണം.ഗപുതിസനുുിമറികടകകുുടുുതുജീവനകുുാർ
കുുുംസർകുുാരിനംുഇടയിൽപരസപ്രവിശവുാ
സംവെർതുുിയാകണളമനുുുംസുകരഗദുുുൻപറ
ഞുുു.

സരുുകുുാരുുഉതുുരവുഉനുുതവിദയുാഭയുാസംതകരുുകുുും:എനുുഎസഎ്സ്
കകാടുുയം:എയിഡഡുആർുുടസു്ആൻഡുസയ
ൻുുസ്ളകാളെജുകെിളലഅധയുാപകനിയമനം
സംബനുുിചുു്സംസുുാനസർുുകുുാർുുപുറതുുിറ
കുുിയഉതുുരവുഉനുുതവിദയുാഭയുാസരംരളതുു
തകർുുകുുുളമനു്ുനായർസർവീസ്ളൊശസറുുി
ജനറൽുളസഗകുടുുറിജി.സുകുമാരൻുുനായർുു.
ആഴെുയിൽുു16മണികുുുർുുകജാലിയുളടുുങുുി

കലഅധയുാപകതസത്ികഅനുവദികുുാവുഎ
നു്ുസംസുുാനസർുുകുുാർുുഉതുുരവുഇറകുുിയിരി
കുുുകയാണ.ുനിലവിൽുു9മണികുുുറിൽുുകുടുത
ൽുു കജാലിഭാരം ഉളടുുങുുിൽുുതസത്ികസുഷുുി
കുുാം.ഒരുപിജികകാഴസുിനുകുറഞുുതുഅഞു്ു
അധയുാപകളരനിയമികുുാനംുവയുവസുുയുടുുാ
യിരുനുുു.പുതിയഉതുുരവനുസരിചു്ുഒരുപിജി
കകാഴസുിനുഅധയുാപകരുളട എണുുംഅഞുുി
ൽുുനിനു്ുമുനു്ുആകംു.
നിലവിലുളുുരീതിതുടരുകയാളണങുുിൽുുകു

ടുതൽുുസാമുുതുുികബാധയുതവരുളമനുുാണു
സർുുകുുാരിളുുുവാദം.നിലവിലുളുുനിയമഗപുകാ
രം16മണികുുുർുുകജാലിഭാരമിലുുാതുുതസത്ിക
യിൽുുനിയമികുുളപുുടുുിടുുുളുുഅധയുാപകരുളടനി
യമനംഅംരീകരിചുുുകിടുുിയിടുുുളടുുങുുിൽുുഅവ
ളരസുപുുർുുനയുുമററിആയികരുതുളമനുുുംഉ

തുുരവിൽുുപറയുനുുു.
ഇതുുരംഅധയുാപകർുുവിരമികുുുകകയാകജാ

ലിരാജിവയകുുുുകകയാമകറുുളതങുുിലംുരീതിയി
ൽുുതസത്ികഒഴിവുവരുകകയാളെയതുാൽുുഅ
തുുരംസുുിരംതസത്ികഅകതാളടഇലുുാതാകു
ളമനുുുംപറയുനുുു.ഈഉതുുരവിനു2018ളമയു
9മുതൽുുമുൻുുകാലഗപുാബലയുവംുനൽകിയിരി
കുുുകയാണ.ു
ഉനുുതവിദയുാഭയുാസതുുിളുുുഗുണനിലവാരം

ഉയർുുതുുുനുുതിനു നമുുുളട സംസുുാനതുു് വ
ർുുഷങുുൊയിനടനുുുവരുനുുനിയമനരീതികുുാ
ണുഇതുുരംഒരുമാറുുംവരുതുുിയിരികുുുനുുത.ു
ഇതുനമുുുളടളകാളെജുകളുളടഅധയുയനനില
വാരളതുുയംുനിലനിൽപിളനതുുളനുുയംുസാ

രമായിബാധികുുുളമനുുകാരയുതുുിൽുുതർുുകുുമി
ലുു.
ഇങുുളനളയാരുമാറുുംവരാൻുുകപാകുനുുുളവ

നുുഅഭയുുഹങുുൾുുഇതിനുമുമുു്പലകപുാുഴംുഉ
ടുുായകപുാുളഴലുുാംഅതിളനതിളരശകുുമായ
എതിർുുപുുുകൾുുബനുുളപുുടുുവരുളടഭാരതുുുനി
നുുുംഉയർുുനുുിടുുുളുുതാണ.ുആസാഹെരയുതുുി
ൽുുമാളനജളുമനുുുുകളുമായംുഅധയുാപകസംഘ
ടനകളുമായംുെർുുചുുനടതുുിവയുകുുമായഒരു
ധാരണഉടുുാകുുാളതഇതുുരംഒരുതീരുമാനം
ളപാടുനുുളനഎടുകുുുളമനു്ുആരംുകരുതിയി
രുനുുിലുു.
എയഡുഡുകകാളെജുകൾുുഉൾുുളപുുടുനുുകകര

െതുുിളലഉനുുതവിദയുാഭയുാസരംരംമറുുുളുുസം
സുുാനങുുെിൽുുനിനുുുംവെളരവയുതയുസത്മാണു
എനുുകാരയുംസർുുകുുാർുുഓർുുകുുണം.കകരെതുുി
ളലഉനുുതവിദയുാഭയുാസരംരതുുിളുുുസുരമമായ
നടതുുിപുുിനുതുരങുുംവയകുുുുനുുഇതുുരംഒരു
ഉതുുരവുയാളതാരുകാരണവശാലംുഇറങുുാ
ൻുുപാടിലുുായിരുനുുു;ഗപുകതുയകിചു്ുനമുുുളടനാടു
മുളമുാുരികുുലംു ഉടുുാകാതുുവിധതുുിലുളുു
ഗപുതിസനുുികനരിടുനുുഈസമയതു്ു.
ഏകഅധയുാപകനുളുുതംു16മണികുുുറിൽുു

താളഴവർകുു് കോഡുഉളുുതുമായവിഷയങുു
ൾുുകു്ുഎളനുുകനുുകുുുമായിഅധയുാപകതസത്ി
കനഷുുമാകുനുുഅവസുുഉടുുാവുകയംുഅതു
കകാളെജുകളുളടഅധയുയന നിലവാരം തക
ർുുകുുുകയംുളെയുുും.ഉനുുതവിദയുാഭയുാസംകനടി
ളതാഴിലിലുുാളത അലയുനുു ഒകടുുളറ ളെറുപുു
കുുാരുളടളതാഴിലസവരംനഷുുമാകാനംുഇതു
ഇടവരുതുുും. ഇതികമുുൽുു പുനഃപരികശാധന
യകുുു്സർുുകുുാർുുതയാറാകണളമനുുുംഅലുുങുുി
ൽുുയുകുുമായനടപടികൾുുസവുീകരികുുുളമനുുും
ജി.സുകുമാരൻുുനായർുുഗപുസത്ാവനയിൽുുപറ
ഞുുു.

കവ്ാറഹ്്്നപെയ്്്ന്്തിൽ
വീഴെ്യ്ണ്്ായി:പി.െി.തതാമസ്
ളകാചുുി:ളനടുമുുാകശരിവിമാ
നതുുാവെതുുിൽഡയുുടുുിയിലു
ടുുായിരുനുുആകരാരയുഗപുവർ
തുുകളരകവുാറശുുുൻളെയുുു
നുുതിൽഗുരുതരവീഴെുളയനു്ു
പി.ടി.കതാമസ്എംഎൽഎ.മാ
ർചു്ു19മുതൽവിമാനതുുാവെം
അടയകുുുുനുുതു വളര ഡയുുടുുി
ളെയതുവളര കവുാറശുുുൻ
ളെയുുാനുളുുഉതുുരവുവനുുതു
ഒരു ആകരാരയുഗപുവർതുുകനു
കരാരബാധസുുിരീകരിചുുകശ
ഷംമാഗതുമാളണനുുുംഇവരിൽ
പലരംുഇതിനകംജനറൽആ
ശുപഗതുിഉൾളപുുളടയുളുുതങുു
ളുളട മാതുസുുാപനങുുെിൽ
കജാലിയിൽഗപുകവശിചുുിരുളനുു
നുുും പി.ടി. കതാമസ് ചുടുുി
കുുാണികുുുനുുു.ഇകുുാരയുംഗശു
ദുുയിൽളപുുടുതുുിഅകദുുഹംമു
ഖയുമഗനുുുികുുുകതുുയചുുു.
വിവിധആശുപഗതുികെിളല

കഡാകറുുുർമാരംുനഴസുുമാരംു
ഉൾളപുുളടയുളുുആകരാരയുഗപു
വർതുുകളരയാണുഎയർകപാ
ർടുുിളലതുുുനുു യാഗതുകുുാളര
നിരീകുുികുുാനംുമറുുുംനികയാ
രിചുുത.ുഎയർകപാർടു്ുഅടചുുിടു
നുുസാഹെരയുംഉടുുായകപുാുൾ
ഇവളരളയലുുാംഅവരവരുളട
സുുാപനങുുെികലകുുു തളനുു
തിരിചുുയചുുു. കരാരികളുമായി
സമുുർകുുതുുിൽവനുുവർഎ
നുു നിലയിൽ ഇവളര കവുാറ
ശുുുൻളെയുുാനുളുുനടപടി
കൾസവുീകരികുുാതിരുനുുതുഗു
രുതരവീഴെുയാളണനു്ുകതുുി
ൽപറയുനുുു.
ളകാവിഡുഗപുതികരാധതുുി

നായികകഗദുുു-സംസുുാനസർ
കുുാരുകളംുമുഖയുമഗനുുുിയംുന
ടതുുുനുുനലുു ഗപുവർതുുനങുു
ളെഅഭിനദുുികുുുനുുതായംുക
തുുിൽപറയുനുുു

~6,000തോെിയ്പെകെപ്്തത്ം;
തലലംഏഴിന്
തിരുവനനുുപുരം: സംസുുാ
നതുുിളുുുവികസന ഗപുവർ
തുുനങുുളുളട ധനകശഖര
ണാർഥം 6,000 കോടിരുപ
യുളടകടപുുഗതുംപുറളപുുടുവി
കുുുനുുു. ഇതിനായുളുു കല

ലംഏഗപുിൽഏഴിനുറിസർവു
ബാങുുിളുുുമംുശബകോർടുു്
ഓഫീസിൽഇ-കുകബർസം
വിധാനം വഴി നടകുുുളമനുു്
ധനവകുപുു്അധികുതർഅ
റിയിചുുു.

ഹഹതക്്െതിവിധിശരിയായ
ദിശതലക്്്ള്്ത:്മ്ല്്പ്്ള്്ി
തിരുവനനുുപുരം: കോകറുുുറു
ളടകുറുപുുടിയുളടഅടിസുുാന
തുുിൽുു മദയും വീടുുിളലതുുികുുാ
നുളുുസർുുകുുാരിളുുുഉതുുരവു
കറുുുുളെയതുശഹകകുുടതിവി
ധിശരിയായദിശയികലകുു്ന
യികുുുനുുതാളണനുു്ളകപിസി
സിഗപുസിഡുു്ുമുലുുപുുളുുിരാമ
െഗദുുുൻുു.കുറുകുുുവഴിയിലുളടമ
ദയുവിതരണംനടതുുാൻുുഗശുമിചുു
സർുുകുുാരിളുുുവിെിഗതുനടപടി

തടഞുു കോ
ടതി വിധി
സവുാരതാർുുഹ
മാണ.ുഇകപുു
ഴളതുു സ
ർുുകുുാർുു തീരു
മാനതുുിനു
പിനുുിൽുു മദയു
കോബിയുളട
സമുുർുുദം വയുകുുമായികാണാ
ളമനുുുംമുലുുപുുളുുിപറഞുുു.

ഇന്്സ്ലിന്്മര്ന്്്ക്ട്്ികള്പെഅട്പത്്ത്്ിക്്്ം
തിരുവനനുുപുരം:കോകുഡൗണുുഗപുഖയുാപിചുുി
രികുുുനുുസാഹെരയുതുുിൽുുശടപു്ുവണുുഗപുകമ
ഹബാധിതരായകുടുുികൾുുകു്ുമിഠായിപദുുതി
യിലുളട നൽുുകുനുു ഇൻുുസുലിൻുുഅവരുളട
അടുകതുുകുു് എതുുികുുുളമനുു്ആകോരയു മ
ഗനുുുിളക.ളക.ശശലജ.നിലവിൽുുതിരുവനനുു
പുരം, ആലപുുുഴ, കോടുുയം, തുശുർ, കോഴി
കകുുടുഎനുുീഅഞു്ുരവ.ളമഡികുുൽുുകോകെ
ജുകൾുുമുകഖളനയാണുമിഠായിപദുുതിയിൽുുഉ
ൾുുളപുുടുനുുശടപു്ുവണുുഗപുകമഹബാധിതർുുകു്ു
ഇൻുുസുലിനംു മറുുു െികിതുുാ ഉപകരണങുു
ളംുനൽുുകിവരുനുുത.ു
ളോവിഡു19കോരവയുാപനംതടയുനുുതിനു

സംസുുാനതുു്കോകുഡൗണുുഗപുഖയുാപിചുുിരി
കുുുനുുസാഹെരയുതുുിൽുുകുടുുികൾുുകുു്ലുുിനി
കുുുകെിൽുുവരുനുുതിനംുമരുനു്ുവാങുുുനുുതി
നംുബുദുുിമുടുു് കനരിടുനുുുടുു്.ഈ സാഹെ
രയുംകണകുുിളലടുതുു്കുടുുികൾുുകുു്മരുനുുുക

ൾുുവിതരണംളെയുുുനുുതിനുകവടുുസജുുീകര
ണങുുൾുുകകരെസാമുഹയുസുരകുുാമിഷൻുുത
യാറാകുുിയിടുുുടു്ു.
തുശുർുു,പാലകുുാടുജിലുുകെിൽുുഅതാതുഡി

എംഒമാരുളടസഹായകുതുളടപിഎചുു്സിക
ൾുുവഴികുടുുികൾുുകുു്മരുനുുുകൾുുനൽുുകിയിടുുു
ടു്ു.കണുുുർ,കാസർുുകോഡുജിലുുകെിളലകുടുുി
കൾുുകു്ുപരിയാരംളമഡികുുൽുുകോളെജുമുകഖ
ളനയംുമലപുുുറംജിലുുയിളലകുടുുികൾുുകുു്ളപ
രിനുുൽുുമണുുജിലുുാആശുപഗതുിവഴിയംു മരു
നുുുകൾുുവിതരണംളെയുുാനുളുുനടപടിസവുീ
കരിചുുിടുുുടു്ു.മറു്ുജിലുുകെിൽുുസാമുഹയുസുരകുു
മിഷൻുുജീവനകുുാർ,മിഠായികോഡൽുുഓഫീ
സർുുമാർ,നഴുസുമാർുു,രകുുിതാകുുളുളടഗപുതി
നിധികൾുുഎനുുിവർുുകെർുുനു്ുകുടുുികൾുുകു്ുമരു
നുുുകൾുുവിതരണംളെയുുുനുുുടു്ു.ബനുുളപുുകട
ടുുനമുുർുു7907168707.

മരുനുുിനുപോലീസ്സഹായം;
ബനുുുകുുളുുസതയുവാങമുുലംനലുുകണം
തിരുവനനുുപുരം: ജീവൻുുര
കുുാമരുനുുുകൾുുആവശയുമായ
വർുുകുു് ആശുപഗതുിയിൽുു നി
കുനു കോകറുുുർുുമാരിൽുു നി
കുനുബനുുുകുുെിൽുുനികുനു
കശഖരിചു്ുയഥാസുുാനതുുുഎ
തുുിചുുുനൽുുകുനുുസംവിധാനം
നിലവിൽുുവനുുു.ബനുുുകുുൊ
ണുമരുനുുുകൾുുഎതുുിചുുുനൽ
കുനുുളതങുുിൽുു കോകറുുുറുളട
കുറിപുുടികോളൊപുും മരുനുുി
ളുുുകപര,ുഉപകോരഗകുമം,എ
നുുിനുളുു മരുനുു്എനുുിവയട
ങുുിയസതയുവാങമുുലംകുടിന
ൽുുകകടുുതാളണനുു് സംസുുാ
ന കൊലീസ് കമധാവി കോ
കനുാഥുളബഹറ്അറിയിചുുു.
കകരെതുുിളലവിളടയംു ജീ

വൻുുരകുുാമരുനു്ുഎതുുിചുുുന
ൽുുകാനുളുുസംവിധാനംളൊ
ലീസ് ഏർുുളപുുടുതുുിയിടുുുടുു്.
ആവശയുകുുാർുുകു്ു112എനുുന
മുുറിൽുുവിെിചുുുസഹായംആ
വശയുളപുുടുകകോതിരുവനനുു
പുരം ളമഡികുുൽു കോളെജു

ളൊലീസ് കറുുുുഷൻ, ളോചുുി
ളസൻുുഗടുൽുുളൊലീസ്കറുുുുഷൻുു
എനുുിവിടങുുെിൽുു മരുനുു്എ
തുുിചുുുനൽുുകുകകോളെയുുാം.
ജിലുുയകുുുകതുുുമരുനുുുകശഖ
രിചുുു വിതരണം ളെയുുുനുുതി
നുളുു ഉതുുരവാദിതുും ജന
ശമഗതുിളൊലീസിളുുുസഹാ
യകതുുളടജിലുുാകൊലീസ്കമ
ധാവിമാർുുനിർുുവഹികുുും.
സംസുുാനളതുുമുുാടംുമരു

നുു്എതുുിചുുുനൽുുകുനുുതിനു
തിരുവനനുുപുരവംു ളോചുുി
യംുകകഗദുുുമാകുുിഗപുകതുയകവാ
ഹനസൗകരയുവംു ഏർുുളപുുടു
തുുിയിടുുുടുു്.ശഹകവപകഗുൊ
ൾുുവാഹനവംുഇതിനായിഉപ
കോരികുുും.തിരുവനനുുപുരം
റുറൽുുജിലുുാളൊലീസ്കമധാ
വി, ളോചുുി സിറുുി ളഡപയുുടുുി
ളൊലീസ്കമുുിഷണർുുഎനുുി
വർുുകുുാണുഈ പദുുതിയുളട
ചുമതല.ദകുുിണകമഖലാഐ
ജി ഹർുുഷിത അടുുലുുുരി കമ
ൽുുകോടുുംവഹികുുും.

സസത്നഹംപപാലീസിപ്്്തഹാംപെലിവറി
മാകവലികുുര:കലാകു്ുഡൗണുു
മുലംവീടുുിൽുുനിനു്ുനികതുയാപ
കയാരസാധനങുുൾുുവാങുുാ
ൻുു പുറതുുിറങുുാൻുു കഴിയാ
തുുറിടുു.അധയുാപികയകുു്ുകറ
ഷൻുുകടയിൽുുനിനു്ുസാധന
ങുുൾുു വാങുുി വീടുുിളലതുുിചു്ു
ളപാലീസ്കറുുുുഷൻുുഹൗസ്ഓ
ഫീസർുു.കുറതുുികാടുകറുുുുഷൻുു
ഹൗസ്ഓഫീസർുുബി.സാബു
വാണുമാതുകയായത.ുചുനകുു
ര രവ.യ.ുപി.എസിൽുു നിനു്ു
വിരമിചുുമാങുുാംകുഴിരാജഭുവ
ൻുുരാജമുു(78)യകുുുാണുഭകുുുയ
സാധനങുുൾുുഎതുുിചുുത.ു
രാജമുുയുളടമകുുൾുുരണുുു

കപരാണ.ു ഒരാൾുു യ.ുഎസി
ലംുഒരാൾുുബാംഗളുുരിലംു.ഭ
ർുുതുുാവുറിടുു.മിലിടുുറിഉകദുയാ
രസുുൻുുജനാർുുദുുനൻുുനായർുു
അഞു്ുവർുുഷംമുൻുുപുമരിചുുി
രുനുുു.ഏകയായികഴിയുനുു

രാജമുുഅസുഖബാധിതയു
മാണ.ുസഹായതുുിനുഒരാൾുു
ഉടുുായിരുളനുുങുുിലംു കലാ
കഡുൗണിൽുുഅവർുുഇവിടം
വിടുു്കപായിരുനുുു.ആഹാരം
പാകം ളെയുുുവാൻുുസാധന

ങുുൾുുഇളലുുനുു്വിവരംകിടുുി
യതിനു അടിസുുാനതുുിലാ
ണുകറുുുുഷൻുുഹൗസ്ഓഫീസ
ർുുകറഷൻുുകടയിളലതുുിസാ
ധനങുുളുമായിരാജമുുയുളട
വീടുുിളലതുുിയത.ു

കുറതുുികാടുസറുുുുഷനുുഹൗസ്ഓഫീസരുുബി.സാബു
രാജമുുയകുു്ുഭകുുുയസാധനങുുളുുകകമാറുനുുു.

കാര്ണയ്പദ്്തി
മ്ന്്്മാസതത്്ക്്്നീട്്ി
തിരുവനനുുപുരം: ളോവി
ഡ1ു9 മഹാമാരിയുളട പശുുാ
തുുലതുുിൽ 2020-21 വർുുഷ
ളതുുകാരുണയുആകോരയുസു
രകുുാപദുുതിയുളടനടപടിഗകു
മങുുൾുുപുർുുതുുിയാകാൻുുകാല
താമസം ഉടുുാകുളമനുുതിനാ
ൽകോരികൾുുകു്ുെികിതുുാസ
ഹായംതടസമിലുുാളതലഭയുമാ
കുുാൻനിലവിളലകാസപ്ുപ
ദുുതിജുണുു30വളരനീടുുാൻുു
തീരുമാനിചുുതായി മഗനുുുി ളക.
ളക.ശശലജഅറിയിചുുു.നില
വിളലനിബനുുനകളംുവയുവ
സുുകളംുപാളകുുജുനിരകുുുക

ളംുഅനുസരിചുുാണുപദുുതി
തുടരുക.
കാരുണയുപദുുതിതുടങുുിയ

തുമുതൽുുമാർുുചു്ുവളര41.63ല
കുുംകുടംുബങുുൾുുപദുുതിയി
ൽുുഅംരമായിടുുുടു്ു.ആകുടംു
ബങുുെിൽുു 21.88ലകുുംകുടു
ബങുുൾുുകുുാണുഗപുീമിയംതുക
യുളടഒരുഭാരംകകഗദുുുവിഹി
തമായിലഭികുുുനുുത.ുബാകുുി
19.75ലകുുംകുടംുബങുുളുളട
മുഴുവൻുു ഗപുീമിയം തുകയംു
സംസുുാന സർുുകുുാരാണു വ
ഹികുുുനുുത.ു
ഇതുവളര 9.59ലകുും ളലുു

യിമുകെിലായി662.27കോടി
രുപയുളടസൗജനയുെികിതുു
ളതരളുഞുടുതുു സർുുകുുാർ,
സവുകാരയുആശുപഗതുികൾുുവഴി
ലഭയുമാകുുിയിടുുുടു്ു.സംസുുാന
ളതുു 402ആശുപഗതുികെിൽുു
പദുുതി കസവനം ലഭയുമാണ.ു
അതിൽുു188സർുുകുുാർുുആശു
പഗതുികളംു214സവുകാരയുആ
ശുപഗതുികളുമാണുളുുത.ു ഒരു
കുടുബതുുിനുഒരുവർുുഷതുുി
ൽുുഅഞുുുലകുും വളര െികി
തുുാസഹായംലഭികുുുനുുതാ
ണുകാരുണയുആകോരയുസുര
കുുാപദുുതി.

നാല്ജില്്കളിൽ
താപനിലവർധിക്്്ം
തിരുവനനുുപുരം:നാളെവളര
കോഴികകുുട,ുതുശുർജിലുുകെി
ൽഉയർനുുദിനാനുുരീകുുതാപ
നിലസാധാരണതാപനിലളയ
കുുാൾ3മുതൽ4ഡിഗരുിളസൽ
ഷയുസ് വളരയംു ആലപുുുഴ ,
കോടുുയംജിലുുകെിൽ2മുതൽ3
ഡിഗരുിളസൽഷയുസ്വളരയംുഉ
യരാൻസാധയുതയുളടുുനു്ുകക
ഗദുുുകാലാവസുുവകുപുു്അറി
യിചുുു.
ഉഷണ്തരംരമുനുുറിയിപുു്

നിലനിൽകുുുനുുതുശുർജിലുു
യിൽആരംുപുറതുുിറങുുുക
കോകനരിടുു്ളവയികലൽകുുുക

കോളെയുുരുത.ുളൊലീസുകാ
ർ, മറുു് ഉകദുോരസുുർ,സനുുദുു
ഗപുവർതുുകർതുടങുുിയവർത
ണൽഉറപു്ുവരുതുുിശരീരംത
ണുപുുിചുുുളോണുുുമാഗതും കോ
ലിതുടരാൻഅധികുതർനിർ
കദുുശിചുുു.

കേരളത്്ിലെഉന്്തവിദയ്ാഭയ്ാസരംഗത്്ില്്്
സ്ഗമമായനടത്്ിപ്്ിന്ത്രങ്്ംവയക്്്്ന്്
ഇത്്രംഒര്ഉത്്രവ്യാലതാര്ോരണവശാലം്
ഇറങ്്ാന്്പാടില്്ായിര്ന്്്;
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സി. നക. രാ നേ ഷ് ക് മാ ർ്്

റോെകത്്ഏറ്്വം്ൈലിേബീച്്്പബ്സീലികലറൊപ്്െബാന.2014റോെെപ്്്സമേത്്്റൊ
പ്്െബാനസദ്്ര്്ശിക്്ാന്ള്്അൈസരമ്ണ്്ാേി.
പബ്സീല്്-ൊമറ്ണ്്പപ്ാഥമിെറൗണ്്്മത്്്രംനെ
ക്്്ന്്സമേംഫാന്്കഫസ്്്്്ആസ്പത്ണംകെയത്ി
രിക്്്െോേിര്ന്്്സംഘാെെര്്അൈികെ.പട്ക്
റ്്ന്്റോര്്ഡില്്െളിസംറപ്പഷണംകെയ്്്െോ
േിര്ന്്്.ആേിരങ്്ളാണ്ഈറോര്്ഡിന്മ്ന്്ി
ല്്തെിച്്്ക്െിേത.്ആഅന്ഭൈംഇതാ..റസ്്്്ഡിേ
ത്്ിലിര്ന്്്പബ്സീലിക്്്െളിോസവ്ദിക്്്ന്്തി
ലം്മറൊഹരവം്ഹ്ദയ്വ്മാേിരിക്്്ംറിറോഡി
ഷാകനറോേികലൈിഖയ്ാതമാേറൊപ്്െബാനബീ
ച്്ില്്റോേി െളിോസവ്ദിക്്്ന്്കതന്്്ള്് റെ
ള്്ൈിോണ്ഇൈികെകേത്്ിച്്ത.്23-06-2014.ആ
ദിൈസംൈളകരനിര്്ണാേെമാേഒര്മത്്രംനെ
ക്്്െോണ.്
പപ്ാഥമിെറൗണ്്ികലതങ്്ള്കെഅൈസാനമത്്
രത്്ില്്പബ്സീല്്ൊമറ്ണികനറനരിട്ന്്്.സമ
നിലറോൈിെേറോറനെിോല്്പപ്ീെവ്ാര്്ട്്റിറലക്്്
െെക്്ാംഎന്്അൈസ്്.മത്്രംനെക്്്ന്്ത്പബ്
സീലിേേിലാണ.് ആറോഷം റൊപ്്െബാനേി
ലം്. റിറോയക്്്്ട്ത്്് പബ്ാസ് കഡ പീന എന്്
സ്്ാലത്്ാേിര്ന്്്ഞാന്്താമസിച്്ിര്ന്്ത.്അ
ൈികെനിന്്്കമറപ്ൊേിറലറിൈളകരറനരകത്്തകന്്
റൊപ്്െബാനബീച്്ിറലക്്്ോപത്ോേി.പപ്ാറദശി
െസമേംവൈെിട്്്അഞ്്ിനാണ്മത്്രം.ഉച്്െഴി
ഞ്്്മ്റ്ന്കെറൊപ്്െബാനേികലത്്ി.പച്്യം്
മഞ്്യം്നീലയം്െലര്്ന്്ക്പ്്ാേമണിഞ്്്അ
ദഭ്്തനഗരമാേറിറോഡിെനീറോയ്കെകതക്്ന്്
റമഖലേില്്സ്്ിതികെയ്്്ന്് റൊപ്്െബാന സ
ഞ്്ാരിെകളമാെിൈിളിക്്്െോണ.്ഇൈികെപബ്സീ
ല്്നിറയ്െോണ.്
ലഹരിന്രയ്ന്്മണല്്പ്്രപ്്ില്്ഒര്െളിോ
റോഷത്്ിന്ള്്തോകറട്പ്്ിലാേിര്ന്്്ൈലിേ
ഒര്െനസമ്ഹം.നാല്െിറോമീറ്്റോളംനീണ്്്നി
ൈര്്ന്്്െിെക്്്ന്്റൊപ്്െബാനബീച്്ിക്്്ഒര്ൈ
ശത്്്കെനെന്്്നീങ്്്റപ്്ള്്നാംമററ്്റോറോ
െകത്്ത്്ിേത്റോകല. ഫാന്് കഫസ്്്്ിൈല്്നെ
ക്്്ന്്ഇെത്്ിറലക്്്ആരാധെര്്ഒഴ്ക്െോണ.്
വെക്്്ഞ്്്മ്തല്്ൈറോെനങ്്ള്്ൈകരഅക്്്
ട്്ത്്ില്ണ്്്.കപണ്്ക്ട്്ിെള്്പ്മ്്ാറ്്െകളറപ്്കല
പാറിനെക്്്ന്്്.അൈര്കെറൈഷൈിധാനങ്്ള്്ഏ
ൈകരയം്ആെര്്ഷിക്്്ം.തലേില്്പച്്യം്മഞ്്
േയം്െലര്്ന്്െിരീെവം്െഴ്ത്്ില്്അറതനിറ
ത്്ില്ള്് മാലയം്. ൈളകര റോെിറോകെഅണി
ക്ഞ്ര്ങ്്ികേത്്്ന്്അൈര്്റൊപ്്െബാനയ്

കെഅലങ്്ാരമാണ.്ആണ്്ക്ട്്ിെളം്ൈയ്തയ്സത്ര
ല്്.കനയമ്ര്്കഹേര്്വസ്്്്ല്്അന്െരിച്്ാണ്പല
രം്.തലയ്കെഇര്ൈശവം്പകറ്്കൈട്്ിനട്ഭാഗത്്്
മാപത്ംമ്െിൈളര്്ത്്ിേിരിക്്്ന്്്.കനയമ്റ്കെ10-ാംനമ്്ര്്റെഴ്സിയം്എല്്ാൈരം്ധരിച്്ിരിക്്്ന്്്.
അഷ്്രാര്്ഥത്്ില്്അറ്്്ലാ്്്ിക്സമ്പദ്ംനാണി
ക്്്ംൈിധംമകറ്്ര്െെല്്െരേില്്തീര്്ന്്ിരിക്്്െ
ോണ.്മഞ്്ക്്െല്്.ഈെെലില്്ന്രയ്ന്്ലഹരി
ആസവ്ദിക്്ാന്്ഇൈികെകേത്്ിേിരിക്്്ന്്ത്ഒര്
ലഷ്്ത്്ിലധിെംആരാധെരാണ.്
ൈഴിേരിെില്കെയ്ള്്നെപ്്്ൈളകരരസെരമാ
ണ.്ഒര്ൈശത്്്സാംബന്ത്്ച്്്ൈട്െള്മാേിആ
ദിൈാസിസമ്ഹം.മറ്ൈശത്്്െച്്ൈെംകോെികോ
െിക്്്ന്്്.പബ്സീലിക്്്ൈര്്ണെിഹ്്ങ്്ള്കെെച്്ൈ
െത്്ികൊപ്്ംറോെെപ്്ിക്്്യം്റോെെപ്്്െിഹ്്
ങ്്ള്കെയം്കെറിേമാത്െെളം്ൈിലപ്നയക്്്്
ണ്്്. കൊള്്ലാഭമ്ണ്്ാക്്ാകമന്്െണക്്്ക്ട്്ലി
ലാണ്െച്്ൈെക്്ാര്്.പലതിനം്തീപിെിക്്്ന്്ൈില
ോണ.്ൊമ്െീൊമ്െന്്ാര്്ക്്്ഉല്്സിക്്ാന്ള്്ഇ
െംക്െിോണ്റൊപ്്െബാന.ൈിൈാഹിതരാൊകത
തകന്്ലിൈിംഗ്ട്കഗതറാേിെഴിയ്ന്്ൈരാണ്ഇ
ൈികെയ്ള്്ൈരില്്ഭരിഭാഗവം്.അൈര്കെആറോ
ഷങ്്ള്്ക്്്നിറംപെര്െോണ്പബ്സീല്്െളിക്്്
ന്്ഓറോമത്്രവം്.
ബീച്്ില്്നിരൈധിറപര്്ഫ്ട്റോള്്െളിക്്്ന്്്.
അതയ്ത്്ംൈാശിറേറിമത്്രങ്്ള്്.േഥാര്്ഥമത്്

രം ത്െങ്്്ംമ്മ്്് ഒര് റോകളങ്്ില്മെിക്്ാന്ള്്
ആപഗ്ഹത്്ില്്അൈര്്പബ്സ്ക്്യക്്്്പിററെഓ
ട്െോണ.്മറ്്്െിലര്്റോളിറോള്്െളിക്്്ന്്്.െി
ലരാൈകട്,്െെലികലക്ളിആറോഷമാക്്്ന്്്.ബീ
ച്്ികലഅൈസ്്െിലറപ്്ള്്അതിര്ൈിട്ന്്്മ്ണ്്്.
െഞ്്ാവം്കഹറോയ്നം്തലയക്്്്പിെിച്്െിലര്്ഒ
ച്്പ്്ാടം്ബഹളവ്മ്ണ്്ാക്്്ന്്്.െിലര്്മേക്്്മര്
ന്്്ൈയ്ാപാരവം്നെത്്്ന്്്ണ്്്.തലമ്െിെത്്ിച്്്
അതില്കെലഭിക്്്ന്്ലഹരിആസവ്ദിക്്്ന്്ഒര്
സമ്ഹകത്്യം്കഞട്്റോകെൊണാനാേി.തലമ്
െിേില്്എറത്്മേക്്്മര്ന്്്െലക്്ിപ്്ിെിപ്്ിച്്്അ
ത്െത്്ിക്്്െോണ.്എന്്ിട്്്അതില്്നിന്്്േര്
ന്്പ്െശക്്മാേിൈലിക്്്ന്്്.റോ!ഭീതിദംത
കന്.്.!യ്ൈാക്്ള്കെറോധംഅൈര്്ഈൈിധംപ്
െച്്്െളയ്റപ്്ള്്റോദിക്്ാനം്പറോനം്ആര്
മില്്എന്്അൈസ്്ോണ.്ഇതില്്ആണ്്,കപണ്്
ൈയ്തയ്ാസമില്്എന്്താണ്സതയ്ം.മാതാപിതാക്്
ളം്ഇതില്്െണ്്ിെളാക്ന്്്.
ഈ ൊഴെ്െള്്െണ്്്പരിതപിക്്ാനല്്ാകത മ
കറ്്ന്്ിനം്സാധിക്്ില്്.മദയ്ൈില്്പനയം്തക്തി
ോേിേനെക്്്ന്്്.വെപ്്രീഞ്്എന്്പബ്സീലി
ക്്്പാരമ്്രയ്മദയ്മാണ്പപ്ധാനമായം്ൈില്്ക്്്ന്്
ത.്സക്ടം്ബംെളിോസവ്ദിക്്ാകനത്്ിേനിരൈ
ധിആള്്ക്്ാരം്അക്്്ട്്ത്്ില്ണ്്്.ക്ര്ന്്്െള്
കെനിഷ്െളങ്്മാേെിരിേില്്റൊപ്്െബാനതിള
ങ്്്െോണ.്െിലര്്മണല്്ക്ക്ട്്ാരമ്ണ്്ാക്്ിക്്

ളിക്്്ന്്്.റോെെപ്്ിന്മ്റമ്്ഇൈികെഉണ്്ാക്്ിേ
ൈലിേ മണല്്ക്ക്ട്്ാരം ഇൈികെ ഇറപ്്ഴ്മ്ണ്്്.
വപ്െസ്്്്്ദറഡീമറം്മാറക്്ാനയം്റോെെപ്്്ംമ
ത്്്യെനയ്െയ്മകക്്ഈെലാസ്ഷ്്ിക്്്മാററ്്ക്
ന്്്.അങ്്്ദ്കരഫാന്്കഫസ്്്്്അരങ്്്തെര്്ക്്്െ
ോണ.്
പപ്റത്യെംതോറാക്്ിേകെ്്്ിനെത്്ാണ്ഫാ
ന്്കഫസ്്്്്.ആട്്വം്പാട്്്ംക്ട്്്ംമത്്രങ്്ള്മാേി
അൈികെആരാധെര്്മതിമറക്്്െോണ.്മറ്്്രാെയ്
ങ്്ളില്്നികന്്ത്്ിേൈരം്നിരൈധിയ്ണ്്്.സ്രയ്
ന്്പെിഞ്്ാകറെപെ്ൈാളത്്ിറലക്്്മറോന്്കൈ
മ്്്റപ്്ള്്കനയമ്റം്ക്ട്്രം്ൊമറ്ണികനറനരി
ൊകനത്്്െോണ.്അത്ൈകരമറ്്്പലപരിപാെിെ
ളില്മാേിര്ന്് ആരാധെര്് ഒന്്െങ്്ം ബീച്്ില്്
സ്്ാപിച്്ൈലിേസ്പെ്ീനിന്മ്ന്്ിറലക്്്.ഏതാ
ണ്്്രണ്്്െിറോമീറ്്റോളംദ്രത്്ിറലക്്്നീള്ന്്
ആരാധെര്്സ്പെ്ീനില്്തങ്്ള്കെപപ്ിേതാരങ്്
കളൊണാന്്ൊത്്ിരിക്്്െോേിര്ന്്്.മത്്രം
ത്െങ്്ി.നിശബ്്തേിലാേിര്ന്്്ത്െക്്ത്്ിലൈര്്
പിന്്ീട്പബ്സീലിക്്്ഓറോമ്റന്്റ്്ത്്ിനം്അൈ
ര്്ആര്്ത്്്ൈിളിച്്്. ഒട്ൈില്്ൊത്്ിര്ന്്മ്ഹ്
ര്്ത്്കമത്്ി.
തങ്്ള്കെപപ്ിേതാരംകനയമ്ര്്പബ്സീലിനാേി
ആദയ്റോള്്റനെിേിരിക്്്ന്്്.െെല്്ത്്ിരമാലെ
കളെരേിറലക്്ട്പ്്ിക്്ാത്്ൈിധത്്ില്്മഞ്്ക്്
െല്്ഇരമ്്ിോര്്ത്്്.ൊമറ്ണ്്ഒര്റോള്്തിരിച്്

െിറപ്്ള്്നിശബ്്ത.പിന്്ീട്ൈീണ്്്ംപഴേഅൈ
സ്്േിറലക്്്.ഒട്ൈില്്പബ്സീല്്പപ്ീെവ്ാര്്ട്്ര്്ഉറപ്്ി
ച്്്കൊണ്്്വഫനല്്ൈിസില്്മ്ഴങ്്ിേറോകെആ
റൈശംപതിന്്െങ്്ാേി.റൊപ്്െബാനൈിട്റപ്്ള്്
ഇര്ട്്്ൈീണിര്ന്്്.തിരികെമെങ്്്റപ്്ള്്ൈഴിേി
േില്്അതാൈലികോര് പപ്തിറഷധൊഥറോക്
ന്്്.സപ്ത്ീെളെക്്ം200-റലകററപര്്പകങ്്ട്ത്്പപ്
തിറഷധപപ്െെനത്്ില്്ഫിഫയ്കക്്തിറരയ്ള്്മ്
പദ്ാൈാെയ്ങ്്ള്്എഴ്തിേല്്ക്്ാര്്ഡ്െളം്ബാനറ്
െള്മ്ണ്്്.റസ്്്്ഡിേങ്്ളില്്പാര്്ട്്ിനെക്്്മാേിരി
ക്്്ം.
എന്്ാല്്,ഈപാര്്ട്്ികൊണ്്്ഫറൈലെളില്്ഉഴ്
ക്ന്്െണ്്ീര്്ത്െയക്്്ാനാൈില്്എന്്മ്പദ്ാൈാെയ്ം
റോരറോരംമ്ഴങ്്്ന്്്ണ്്്.അൈര്്ക്്്ൈിദയ്ാഭയ്ാ
സവം്ആറോഗയ്വം്നല്്ക.്ഇകോകക്്ആൈശയ്
കപ്്ട്്്കൊണ്്ാേിര്ന്്്പപ്െെനംഅത്കൊണ്്്ത
കന്്നിരൈധിസ്രഷ്്ാഉറദ്യാഗസ്്രം് പപ്റദശ
ത്്്ണ്്ാേിര്ന്്്.പബ്സീലിക്്്ൈിെേംഈെനത
ആറോഷിക്്്െോണ.്കമറപ്ൊസ്ററ്്ഷന്െളിലം്
ബിേര്്പാര്്ലറ്െളിലം്ഡാന്്സ്ബാറ്െളിലം്ൈീ
ട്െളിലം്എല്്ാംആരാധെര്്മതിമറന്്്ള്്ആറൈ
ശത്്ിമിര്്പ്്ിലാണ.് റനരംകൈള്ക്്്ംൈകരആറൈ
ശംത്െരം്.ആ ആറൈശം റോെത്്് മകറ്്രിെ
ത്്്ംൊണാനാെില്്എന്്ഉത്്മറോധയ്റ്ത്
കെപബ്സീല്്നിറഞ്്്ത്ള്മ്്ിേറൊപ്്െബാനൈി
ട്്്.

നിങ്്ലെ ഞങ്്ൾക്്് ഇഷ്്മല്്: ഡിബാെ
ട്റിന്്:ഞങ്്ള്്അര്്െ്്്ീനക്്ാര്്ക്്്നിങ്്കളഒട്്്ംഇഷ്്മല്്,ഇ
ത്പറയ്ന്്ത്യ്കൈ്്്സിക്്്അര്്െവ്്്ന്്താരംപൗറോഡി
ബാല.ആകരക്്്റികച്്ന്്റല്.്?സാഷ്്ാല്്കോണാള്്റോകേക്്്
റിച്്്.എന്്ാല്്,കോണാള്്റോകൊട്ത്്മറ്പെിോണ്ഇറപ്്
ള്്ൊേിെറോെകത്്െര്്ച്്ാൈിഷേം.
ഡിബാലയ്കെൈാക്്്െകളഅറദ്്ഹംെിരിച്്്തള്്്െോണ്
കെയത്ത.്
തക്്്രീതിെള്്ഇഷ്്മില്്ാത്്ഒറട്്കററപ്്ര്ണ്്്.പറഷ്്ഇകോ
കക്്ോണ്താകനന്്ാേിര്ന്്്കോണാളറോയ്കെമറ്പെി.ഡി

ബാലയ്കെഒര്കെലിൈിഷന്്അഭിമ്ഖമാേിര്ന്്്സദ്്ര്്ഭം.പെ്ി
സ്്്്്യാറൊ,ഞങ്്ള്്അര്്െ്്്ീനക്്ാര്്ക്്്താങ്്കളഇഷ്്മല്്,താങ്്
ള്കെരീതിെളം്സവ്ീൊരയ്മല്്.എങ്്ിലം്താങ്്ളികലൈയ്തയ്സത്ത
എകന്്ൈിസമ്േിപ്്ിക്്്ന്്്'ഇതാേിര്ന്്്പെ്ിസ്്്്്യാറൊറോട്
ള്്ഡിബാലയ്കെൈാക്്്െള്്.
െളത്്ിലാോലം്െളത്്ിന്പ്റത്്ാോലം്ൈളകരനല്്ൈയ്
ക്്ിോണ്കോണാള്്റോകേന്്്ംഡിബാലഅഭിപപ്ാേകപ്്ട്്്.മ
റ്്്ള്്ൈകരറെള്്ക്്ാന്ള്്അറദ്്ഹത്്ിക്്്താല്്പരയ്കത്്ക്്്
റിച്്്ംഡിബാലഅഭിമ്ഖത്്ില്്ൈാൊലനാേി.

റോ ക ക പ്്് വി ജ യവാർഷികം ആ റോ ഷി ച്്് ഇ ന്്്യ
മം്വബ:റോെെപ്്്െിരീെംറനെിേത്ആറോഷ
മാക്്ിഇത്്്യന്്ൊേിെ റോെം.ഇത്്്യയ്കെര
ണ്്ാംഏെദിനറോെെപ്്്െേത്്ിന്ഇന്്കലഒ
മ്്ത്ൈര്്ഷംതിെഞ്്്.2011ഏപപ്ില്്2ന് മം്
വബേികലൈാങ്്കഡറസ്്്്ഡിേത്്ില്് മറഹപദ്്്
സിംഗ് റോണിയ്കെ റനത്തവ്ത്്ില്ള്് ഇത്്്യ
പശ്ീലങ്്കേറോല്്പ്്ിച്്ാണ്ഏെദിനറോെെപ്്്
െിരീെംറനെിേത.്1983ല്്റോെെപ്്്റനെിേതിന്
റശഷം28ൈര്്ഷംൊത്്ിര്ന്്ാണ്ഇത്്്യക്്്ര
ണ്്ാംറോെെപ്്്െിരീെംലഭിച്്ത.്വഫനലില്്റോ
സ്റനെിേപശ്ീലങ്്ആദയ്ംബാറ്്്കെയ്്്െോേിര്
ന്്്.മറഹളെേൈര്്ധനയ്കെകസഞ്്്റിയ്കെപി
ന്്ബലത്്ില്് പശ്ീലങ്്ആറ്ൈിക്്റ്്്നഷ്്ത്്ില്്
274റണ്്സാണ്എട്ത്്ത.്275റണ്്സ്ൈിെേല
ഷ്്്യവ്മാേിത്െര്്ന്്്ബാറ്്്കെയത്ഇത്്്യക്്്31റ
ണ്്സ്എട്ക്്്ന്്തിനികെസച്്ിന്്കെന്്ഡ്ല്്ക്്
റ്കെയം്ൈിറരദ്്ര്്കസൈാഗിക്്്യം്ൈിക്്റ്്്െള്്
നഷ്്മാകേങ്്ിലം്ഗൗതംഗംഭീറിക്്്യം്െയ്ാപറ്്്
ന്്മറഹപദ്്്സിംഗ്റോണിയ്കെയം്യ്വ്രാജ്സി
ങ്്ിക്്്യം്മിെച്്പപ്െെനങ്്ള്്ഇത്്്യക്്്െിരീെം
റനെികക്്ട്ക്്്െോേിര്ന്്്.
ഗംഭീര്്97റണ്്സ്എട്ത്്്പ്റത്്ാേറപ്്ള്്
പ്റത്്ാൈാകത79പത്്ില്്നിന്്്91റണ്്സ്എട്
ത്് റോണിയം് 21 റണ്്സ്എട്ത്്യ്ൈരാജ്
സിംഗം്ഇത്്്യയ്കെൈിെേംഉറപ്്ിക്്്െോേിര്
ന്്്.പന്്്െള്്ബാക്്ിനില്്കക്്റോണിറനെിേ
സിക്സില്കെഇത്്്യതങ്്ള്കെരണ്്ാംഏെദിന
െിരീെംറനെിേത.്
ഇത്്്യന്്സ്പ്്ര്്താരംസച്്ിന്്കെണ്്്ല്്ക്്ര്്ക്്്

ഏെദിനറോെെപ്്്െിരീെംഎന്്സവ്പന്വം്ഇ
റോകെസഫലമാവ്െയം്കെയത്.്ട്ര്്ണകമ്്്ി

കലമിെച്്താരത്്ിന്ള്്പ്രസ്ൊരംയ്ൈരാജ്
സിംഗ്റനട്െയം്കെയത്.്

‘കി രീ ടം നന ടി യ ത ്ഒ രാ ള ്നട 
മി ക വ ്നൊ ണ് ്ല് ്’
നയ്്ഡല്്ഹി:മം്വബൈാംഖകഡറസ്്്്ഡിേത്്ില്്
ഇത്്്യയ്കെനീലപ്്െെിരീെംച്െിേതിക്്്ഓര്്മച്്ി
പത്ങ്്ളില്്ഏറ്്വം്മിഴിവ്ള്്ദ്ശയ്റമതാണ?്ഒട്്്മി
ക്്ആള്െകളയം്സംബന്്ിച്്്ന്ൈാന്്ക്ലറശ
ഖരയ്കെപത്്്നിലംകോൊകതഅതിര്്ത്്ിെെ
ത്്ിേെയ്ാപറ്്്ന്്മറഹപദ്്്സിങ്റോണിയ്കെആ
പട്ക്റ്്ന്്സിക്സര്്തകന്്ോകം്. പെ്ിക്്റ്്്ൈാ
ര്്ത്്െള്്ക്്് പപ്ശസത്മാേ ഇഎസപ്ിഎന്് പെ്ി
കഇ്ന്്റോയം്റോെെപ്്്െിരീെറനട്്ത്്ിക്്്ൈാ
ര്്ഷിെത്്ില്്ആസിക്സികനദ്ശയ്ൈല്്ക്്രിച്്ാ
ണ്െവ്ിറ്്റില്കെആരാധെരിറലകക്്ത്്ിേത.്
'2011ല്്ഇറതദിനം,റൊെിക്്ണക്്ിന്ഇത്്്യക്്ാ
കരആഹ്്ാദത്്ില്്ആറാെിച്്ആറോട്്്'എന്്ല
ഘ്ക്റിറപ്്കെോണ്റോണിസിക്സര്്റനട്ന്്
െിപത്ംഅൈര്്െവ്ീറ്്്കെയത്ത.്പറഷ്,്റോെെപ്്്
വഫനലികലഇത്്്യന്്ൈിെേശില്്പിെളില്്ഒരാ
ളാേഇറപ്്ഴകത്്ബികെപിഎംപിഗൗതംഗംഭീര്്
െട്ത്്ൈിമര്്ശനവ്മാേിരംഗകത്്ത്്ി.ഇത്്്യന്്
െീംഒകത്്ര്മിച്്്റനെിേൈിെേംറോണിയ്കെഒ
ര്സിക്സില്് 'ഒത്ക്്ാന്ള്്' പശ്മമാണ്ഗംഭീറി
ക്്്അപപ്ീതിക്്്ൊരണമാേത.്ഈെിപത്വം്ല
ഘ്ക്റിപ്്്ംറീെവ്ീറ്്്കെയത്്തക്്്എതിര്്പ്്്ഗംഭീര്്
പരസയ്മാേിത്്കന്് കൈളികപ്്ട്ത്്ി:'ഇഎസപ്ി
എന്്പെ്ികഇ്ന്്റോയക്്്്കെറികോര്ഓര്്മകപ്്ട്
ത്്ല്്.2011കലഏെദിനറോെെപ്്്ഇത്്്യയ്കെ
യം്ഇത്്്യന്്െീമിക്്്യം്മറ്്്സറപ്്ര്്ട്്ിങ്സ്്്്ാഫി

ക്്്യം്ക്ട്്ാേപരിപശ്മത്്ില്്ലഭിച്്താണ.്ആഒ
ര്സിക്സിറൊട്ള്്നിങ്്ള്കെപപ്തിപത്്ിദ്കര
കേറിോന്്സമേമാേി'ഗംഭീര്്െവ്ീറ്്്കെയത്.്എ
ന്്ാല്്,െവ്ീറ്്്ൈന്്ഏതാനം്മണിക്്്റിന്ള്്ില്്
ഐസിസിയ്കെതിര്ത്്ല്്െവ്ീറ്്്ംൈന്്്.റോണി
യ്കെയം്ഗംഭീറിക്്്യം്ഇന്്ിങ്സികനൈാഴത്്്ി
ോണ്ഐസിസിയ്കെപ്തിേെവ്ീറ്്്.ഗംഭീറിക്്്
ൈിമര്്ശനകത്്അന്ക്ലിച്്്ഒറട്്കറആരാധെരാ
ണ്െവ്ിറ്്റില്കെരംഗകത്്ത്്ിേത.്ഈെിരീെൈിെ
േത്്ിന്പിന്്ില്്ഗൗതംഗംഭീര്്ഉള്്കപ്്കെയ്ള്്
താരങ്്ള്കെഅധവ്ാനകത്്ൊണാകതറോക്ന്്
ത്ശരിേകല്്ന്്്ഒറട്്കററപ്്ര്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.2011റോ
െെപ്്്വഫനലില്്അൈസാനനിമിഷങ്്ളികല
അസാമാനയ്പപ്െെനത്്ില്കെറോണിെയ്്െിറന
െികേങ്്ിലം്ബാറ്്ിങ്തെര്്ച്്റനരിട്്ഇത്്്യന്്ഇന്്ി
ങ്സിന്കസഞ്്്റിയ്കെൈറക്്ളകമത്്ിേപപ്െെ
നത്്ില്കെഅെിത്്റേിട്്ത്ഗംഭീറാണ.്
ൈിമര്്ശനറമറിേറോകെോണ്ഐസിസിതിര്
ത്്്മാകേത്്ിേത.് മത്്രത്്ില്് പശ്ീലങ്് ഉേ
ര്്ത്്ിേ275റണ്്സ്ൈിെേലഷ്്്യംപിന്്്െര്്ന്്ഇ
ത്്്യയക്്്്അക്്ൗണ്്്ത്റക്്്ംമ്ന്്റപൈീറരദ്്ര്്
റസൈാഗിക്്് ൈിക്്റ്്് നഷ്്മാേതാണ.് സ്റൊര്്
31ല്്എത്്ിേറപ്്ള്്സാഷ്്ാല്്സച്്ിന്്കെന്്ഡ്
ല്്ക്്റം്(18)പ്റത്്ാേി.പിന്്ീട്മ്ന്്ാംൈിക്്റ്്ി
ല്്ൈിരാട്റൊഹ്ലികക്്പ്്ംഅര്്ധസകസഞ്്്റി
ക്ട്്്കെട്്്ം(83)നാലാംൈിക്്റ്്ില്്മറഹപദ്്്സിങ്
റോണികക്്പ്്ംകസഞ്്്റിക്ട്്്കെട്്്ം(109)തീ
ര്്ത്്ാണ്ഗംഭീര്്ഇത്്്യകേൈിെേത്്ിറലക്്്വെ
പിെിച്്ത.്

റോ പ്് ക ബാ ന യി ലെ ഒ ര ്മാ ച്്് റഡ 

കോപ്്കബാന ബീച്്ിൽ ഒര ്കോകകപ്്് മത്്ര ദിനത്്ിൽ തടിച്്്കട്ിയ ജനങ്്ൾ. കോകട്-്സി.കക. രാകജഷക്മ്ാർ

ചാംപയ്ൻസ ്െീഗ,് യറ്ോപ്് െീഗ ്റോരാട്്ങ്്ൾ അനിശ്്ിതമായി റദ്്ാക്്ി

കൊറോണബാധിച്്്
യ്റോപയ്ന്്ചാംപയ്ന്്ഷിപ്്്കള്്
സ്റിച്്്:കൊൈിഡ്19ൈയ്ാപനംതെോനാൈാത്്സാ
ഹെരയ്ത്്ില്്ൊമ്്്യന്്സ്ലീഗ,്യ്റോപ്്ലീഗ്മത്്ര
ങ്്ള്്അനിശ്്ിതൊലറത്്ക്്്നിര്്ത്്ിൈച്്്യ്റൈഫ.
ജ്ണില്്നെറക്്ണ്്ിേിര്ന്്രാെയ്ാത്്രസൗഹ്ദമ
ത്്രങ്്ളം്യ്റോറല്്ഓഫ്മത്്രങ്്ളം്അറിേിപ്്്
ണ്്ാക്ന്്ത്ൈകരനിര്്ത്്ിൈക്്്ന്്താേിയ്റോപയ്
ന്്ഫ്ട്റോള്്ഭരണസമിതിഅറിേിച്്്.ഏപപ്ിലില്്
നെറക്്ണ്്ിേിര്ന്്യ്റൈഫഫ്ട്സാല്്ൊമ്്്യന്്സ്
ലീഗ്വഫനലം്മാറ്്ി.പ്ര്ഷ,ൈനിതാൊമ്്്യന്്സ്ലീ
ഗ്വഫനല്െളം്യ്റോപ്്ലീഗ്വഫനലം്കമയ്മാ
സത്്ില്്നെത്്ാനാേിര്ന്്്റനരകത്്തീര്മാനി
ച്്ിര്ന്്ത.്റോെത്്്ഇത്ൈകരഒന്്പത്ലഷ്്റ്ത്
ളംറപര്്ക്്ാണ്മഹാമാരിോേകൊൈിഡ്19പിെികപ
ട്്ത.്44,000ത്്ിറലകററപര്്ക്്്െീൈന്്നഷ്്മാേി.കൊ
ൈിഡ്ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്നാശംൈിതച്്ഭ്ഖണ്്മാണ്
യ്റോപ്്്. ഇറ്്ലി- 12,428,സ്കപേിന്്- 9,053, പഫ്ാ
ന്്സ-്3,523,യ.്കെ-2,352,കനതര്്ലന്്ഡ-്1,173,െ
ര്്മനി-821,കബല്്െിേം-828,എന്്ിങ്്കനോണ്മ
രിച്്ൈര്കെെണക്്്.

സീ സ ണ്് പ് ർ്്ത്്ി യാ ക്്ാ ന്് ഇം ഗ്്ീ ഷ് എ ഫ്എ
ഈഫ്ട്റോള്്സീസണ്്പ്ര്്ത്്ിോക്്ണംഎ
ന്്ഉറച്്തീര്മാനത്്ിലാണ്ഇംഗ്്ീഷ്ഫ്ട്റോള്്അ
റോസിറേഷന്്ഉള്്ത.്ഇന്്കലനെന്്യ്റൈഫമീ
റ്്ിംഗിലം്ഇംഗ്്ണ്്്ആതീര്മാനത്്ില്്ആണ്ഉറച്്്
നിന്്ത.്എപത്വൈെിോലം്ഇംഗ്്ീഷ്പപ്ീമിേര്്ലീഗി
ലം്പിറെില്്ഉള്്മറ്്്ലീഗ്െളം്പ്ര്്ത്്ിോക്്ണം

എന്്ാണ് എഫ് എയ്കെ തീര്മാനം.സീസണ്് തീ
ര്്ന്്ില്്ാകേങ്്ില്്ഫ്ട്റോള്്റോെത്്്ൈറന്്ക്്ാവ്
ന്്ൈന്്സാമ്്ത്്ിെനഷ്്മാണ്ഇംഗ്്ീഷ്എഫ്എകേ
ഈതീര്മാനത്്ില്്ഉറച്്്നില്്ക്്ാന്്റപ്പരിപ്്ിക്്്
ന്്ത.്എന്്ാല്്ഈറോെംതീര്്ത്്്ംകൊറോണേി
ല്്നിന്്്സ്രഷ്്ിതമാോല്്മാപത്കമസീസണ്്പ്ന
രാരംഭിക്്്െയ്ള്്്എന്്്ംഇംഗ്്ീഷ്ലീഗ്െള്്ഇന്്
കലതീര്മാനകമട്ത്്ിട്്്ണ്്്.ജ്ണ്്അൈസാനംഎങ്്ി
ലം്ഫ്ട്റോള്്ത്െങ്്ാന്്ആകം്എന്്പപ്തീഷ്്േി
ലാണ്ഇംഗ്്ീഷ്ഫ്ട്റോള്്റോെം.

വിം ബി ള്്ഡ ണ്് റ ദ്്ാ ക്്ി യ തി ല്് നി രാ ശ
ലണ്്ന്്: കെന്്ീസികലഏറ്്വം്പഴക്്റമറിേ പഗ്ാ
ന്്സ്്ാംട്ര്്ണകമ്്്ാേൈിംബിള്്ഡണ്്ഈൈര്്ഷംഉ
ണ്്ാെികല്്ന്്ൈാര്്ത്്റോട്നിരാശപപ്െെിപ്്ിച്്്ആ
രാധെര്്.കൊൈിഡ്19റോഗബാധയ്കെപശ്്ാത്്ല

ത്്ില്്ഈൈര്്ഷകത്്ട്ര്്ണകമ്്്്പ്ര്്ണമായം്റ
ദ്്ാക്്്െോകണന്്് സംഘാെെരാേ ഓള്് ഇംഗ്്ണ്്്
റോണ്്കെന്്ീസ്ക്്ബ്്്അധിക്തര്്അറിേിച്്്.ജ്ണ്്
29മ്തല്്ജ്വല12ൈകരോേിര്ന്്്ട്ര്്ണകമ്്്്ന
െറക്്ണ്്ിേിര്ന്്ത.്1877ല്്ആരംഭിച്്ട്ര്്ണകമ്്്്75
ൈര്്ഷത്്ിനികെആദയ്മാോണ്റദ്്ാക്്്ന്്ത.്ഒന്്്ംര
ണ്്്ംറോെമഹായ്ദ്്ങ്്ള്കെൊലത്്്മാപത്മാണ്മ്
മ്്്ൈിംബിള്്ഡണ്്ട്ര്്ണകമ്്്്പ്ര്്ണമായം് റദ്്ാ
ക്്ിേിട്്്ള്്ത.്
ൈിംബിള്്ഡണ്്നീട്്ികൈക്്്ന്്തികനക്്്റിച്്്ംഅ
െച്്ിട്്റസ്്്്ഡിേത്്ില്്നെത്്്ന്്തികനക്്്റിച്്്ംനി
ര്്റദശംഉേര്്കന്്ങ്്ിലം്സംഘാെെര്്ഇത്തള്്ിക്്ള
യ്െോേിര്ന്്്.കൊൈിഡ്19റോഗബാധകേത്്്െ
ര്്ന്്്പബ്ിട്്ണില്്െഴിഞ്്24മണിക്്്റിനികെ563റപ
രാണ്മരിച്്ത.്
ഇറോകെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധകേത്്്െ
ര്്ന്്്രാെയ്ത്്്മരിച്്ൈര്കെഎണ്്ം2352ആേിഉേ
ര്്ന്്്.കൊൈിഡ് 19 മഹാമാരികേത്്്െര്്ന്്്ഈ ൈ
ര്്ഷംകമേില്്നെറക്്ണ്്ിേിര്ന്്പഫ്ഞ്്്ഓപ്്ണ്്കെ
ന്്ീസ്ട്ര്്ണകമ്്്്കസപറ്്്ംബറിറലക്്്മാറ്്ിേിര്ന്്്.
ഓഗസ്്്്്24ന്ആരംഭിക്്്ന്്യ്എസ്ഓപ്്ണ്്ട്ര്്ണ
കമ്്്്മാറ്്ികൈച്്താേിഇത്ൈകരഅറിേിപ്്്ണ്്ാേിട്്ി
കല്്ങ്്ിലം്അറമരിക്്േികലകൊൈിഡ്റോഗബാധയ്
കെപശ്്ാത്്ലത്്ില്്യ്എസ്ഓപ്്ണം്മാറ്്ികൈറച്്
ക്്്കമന്്ാണ്സ്െന.കൊൈിഡ്19മഹാമാരിയ്കെ
പശ്്ാത്്ലത്്ില്്ഒളിംപിക്സം്യ്റോെപ്്്ംറൊ
പ്്അറമരിക്്ഫ്ട്റോള്്ട്ര്്ണകമന്്്്കമല്്ാംഅട്
ത്്ൈര്്ഷറത്്ക്്്മാറ്്ികൈച്്ിര്ന്്്.

ഡക്്്വർത്്്
ലയ്ിസിലെ ലയ്ിസ്
അന്്രിച്്്
ലണ്്ന്്:'ഡക്ൈര്്ത്്്ല്േിസ്
നിേമ'കമന്്പെ്ിക്്റ്്ികലമഴ
നിേമത്്ിക്്് ഉപജ്്ാതാ
ക്്ളില്്ഒരാളാേറോണില്
േിസ് (78)അത്്രിച്്്.ഇംഗ്്
ണ്്്ആന്്ഡ്കൈേില്്സ് പെ്ി
ക്്റ്്്റോര്്ഡാണ്റോണില്
േിസിക്്്മരണംപ്റത്്്ൈി
ട്്ത.്ഗണിതശാസപ്ത്അധയ്ാ
പെരാേപഫ്ാങ്്്ഡെവ്ര്്ത്്്ം
റോണി ല്േിസം് റെര്്ന്്്
1997ലാണ്ൈിഖയ്ാതമാേ'ഡ
െവ്ര്്ത്്്ല്േിസ'്നിേമംര്പെല്്പനകെയത്ത.്ഇത്പിന്്ീ
ട്1999ല്്രാെയ്ാത്്രപെ്ിക്്റ്്്ൌണ്്സില്്(ഐസിസി)ഔ
റദ്യാഗിെമാേിഅംഗീെരിച്്്.
പിന്്ീട്2014ല്്ഇൈര്കെമഴനിേമത്്ില്്ഓസ്റപ്െലിേന്്
പപ്ഫസറാേസ്്്്ീൈന്്റസ്്്്ണ്്ൊലാന്സ്തമാേമാറ്്ങ്്ള്്ൈ
ര്ത്്ി.ആധ്നിെസ്റൊറിങ്രീതിെള്മാേിക്ട്തല്്റെ
ര്്ന്്്റോക്ന്്മാറ്്ങ്്ളാണ്സ്്്്ീൈന്്റസ്്്്ണ്്ൈര്ത്്ിേത.്
ത്െര്്ന്്്ഡെവ്ര്്ത്്്ല്േിസ്എന്്റപരികൊപ്്ംസ്്്്ീൈന്്റസ്്്്
ണിക്്്റപര്ക്െിറെര്്ക്്കപ്്ട്്്.അങ്്കനോണ്ഇറപ്്ഴ
കത്്മഴനിേമം'ഡിഎല്്എസ'്എന്്്അറിേികപ്്ട്ന്്ത.്പെ്ി
ക്്റ്്്മത്്രങ്്ളില്്മഴൈില്്നാേിൈര്ന്്സാഹെരയ്ത്്ിലാ
ണ്ൈിെേിെകളെകണ്്ത്്ാന്്പപ്റത്യെനിേമംപപ്റോഗിച്്്
ത്െങ്്ിേത.്
1992റോെെപ്്ികലഇംഗ്്ണ്്്ദഷ്്ിണാപഫ്ിക്്കസമിമത്്
രമാണ്മഴൈില്്നാേഏറ്്വം്നാെെീേമത്്രം.4ൈിക്്റ്്്റശ
ഷികക്്ദഷ്്ിണാപഫ്ിക്്യക്്്്13പത്്ില്്22റണ്്സ്റൈണ
കമന്്ിരികക്് മഴകേത്്ി. ദഷ്്ിണാപഫ്ിക്്യ്കെ ൈിെേല
ഷ്്്യംപിന്്ീട്7പത്്ില്്22റണ്്സാേിപ്നര്്നിശ്്േിച്്്;ഒ
ട്ൈില്്ഒര്പത്്ില്്22റണ്്സായം്!ദഷ്്ിണാപഫ്ിക്്20റ
ണ്്സിന്റോറ്്്.ഇതികലഅപാെതൈയ്ക്്മാേറോകെോ
ണ്പഫ്ാങ്്്ഡെവ്ര്്ത്്്,റോണില്േിസ്എന്്ിൈര്്റെര്്ന്്്ഡ
െവ്ര്്ത്്്ല്േിസ്നിേമംര്പെല്്പനകെയത്ത.്

ഗംഭീറിന്്് വക രണ്്്
വർഷന്ത് ശന്്ളം
നയ്്ഡല്്ഹി: കൊറോണ
വൈറസ്ൈയ്ാപനത്്ിക്്്പ
ശ്്ാത്്ലത്്ില്്രണ്്്ൈര്്ഷ
കത്് ശമ്്ളം പപ്ധാനമപത്്്ി
യ്കെ കെറേഴ്സ് ഫണ്്ിറല
ക്്്നല്്െിമ്ന്്ഇത്്്യന്്പെ്ി
ക്്റ്്് താരവം് ഇറപ്്ള്് ബി
കെപിഎംപിയ്മാേഗൗതം
ഗംഭീര്്. ഈസ്്്്് ഡല്്ഹിേി
ല്്നിന്്്ള്്എംപിോേഗം
ഭീര്്, 'രാെയ്ത്്ിനാേി നിങ്്
ള്്കക്്ന്്് നല്്ൊനാകം്'
എന്് റോദയ്റ്ത്കെോണ്
രണ്്്ൈര്്ഷകത്്ശമ്്ളംപപ്
ധാനമപത്്്ിയ്കെകെറേഴ്സ്
ഫണ്്ിറലക്്്നല്്െിേത.്െവ്ി
റ്്റില്കെഗംഭീര്്തകന്്ോണ്
ഇക്്ാരയ്ംപരസയ്മാക്്ിേത.്
'ഈ രാെയ്ത്്ിന് ഞങ്്
ള്്ക്്ാേിഎന്്്കെയ്്ാന്്െ
ഴിയ്കമന്്ാണ് െനങ്്ള്കെ
റോദയ്ം.
പറഷ്,് സ്പപ്ധാനമാേ
റോദയ്ം നിങ്്ള്്ക്്്ഈ രാ
െയ്ത്്ിനാേിഎന്്് കെയ്്ാ
ന്് െഴിയ്കമന്്താണ.് ഞാ
ന്്എക്്് രണ്്്ൈര്്ഷകത്്
ശമ്്ളം പപ്ധാനമപത്്്ിയ്കെ
കെറേഴ്സ് ഫണ്്ിറലക്്് ന
ല്്ക്ന്്്.നിങ്്ളം്മ്റന്്ട്്്
ൈര'്പപ്ധാനമപത്്്ിനറരപദ്്്
റോദി,ബികെപി പപ്സിഡ്്്്
കെ.പി.നഡ്്എന്്ിൈകരൊഗ്
കെയത്്ഗംഭീര്്ക്റിച്്്.റനര
കത്,് തക്്് എംപി ഫണ്്ി
ല്്നിന്്്ഒര്റൊെിര്പപപ്
ധാനമപത്്്ിയ്കെദ്രിതാശവ്ാ
സനിധിേിറലക്്്നല്്ക്ന്്
താേിഗംഭീര്് പപ്ഖയ്ാപിച്്ിര്
ന്്്.
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സവുർണം
31,600

കവളികച്്ണ്്:മില്്ിങ് 16,900
കവളികച്്ണ്് 15,500
കകാപര് 10,390-11,200
രിണ്്ാക്്്എകസ്ക്രല്്ര്് 2400
രിണ്്ാക്്്യറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്29,800
പ്തിെക്ര്മ്ളക് 28,800
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 31,800
ച്ക്്്മീേിെം 26,500
ച്ക്്്കബസ്്്്് 27,500
മഞ്്ള്്നാടന്് ഇല്്
യസലം-ഈയറാഡ്7200-7600
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്നയ്് 24,000- 25,000
അടയക്്്ഓള്്ഡ്25,000-26,000
രഞ്്സാര 3620
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
കചറ്രെര്് 9500-10,500
കടല 5100-6300

മ്തിര 4000
എള്്് 14,000-15,000
മല്്ി 7600-19,000
രച്്രിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജെ)3400-3500

ജാതിക്്കതാണ്്ന്്(കിയലാ)200-240
ജാതിക്്കതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കിയലാ)

400-450
ജാതിരപത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(കിയലാ)

1000-1300
പഗ്ാമ്്്(കിയലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5യപ്ഗഡ്
11,200-11,700

റബര്്ആര്്എസ്എസ്4യപ്ഗഡ്12,000
ഒട്്്രാല്് 7500
ലാറ്്കസ്് 7,500
സവ്ര്്ണം 31,600
രാംഓെില്് 7450

മ്ന്്ാര്്: നിയോധനാജ്്
പര്ഖയ്ാരിച്്തിനാല്് തമിഴ്
നാട്്ില്്രച്്ക്്റിമാര്്ക്്റ്്്
കള്കട പര്വര്്ത്്നം ഭാഗി
കമാെിനിലച്്്.മധ്ര,തിര്
കനല്്യവലിമാര്്ക്്റ്്്കള്്ര
ണ്്്ദിവസമാെിപര്വര്്ത്്ി
ച്്ില്്.യകരളത്്ിയലക്്്രച്്
ക്്റികള്്ധാരാളമാെിവര്
ന്് 2 മാര്്ക്്റ്്്കള്്അടച്്
യോകട ഇന്്കല അതി
ര്്ത്്ി കടകന്്ത്്ിെത് 12
യൊറികള്് മാപത്ം. രാവ്
ര്്സപത്ം, ആലംക്ളം മാ
ര്്ക്്റ്്്കള്്പര്വര്്ത്്ിച്്ില്്.
ഇന്്്മ്തല്്രാവികല6മ്
തല്്രച്്ക്്റികൊത്്വിത

രണ യകപദ്്്ങ്്ള്് പര്വ
ര്്ത്്ിക്്്ം. രാവികലകെ
റ്്്ന്് രച്്ക്്റികള്്ഫവ
കിട്്് 4ന് മാപത്കമ യകരള
ത്്ിയലക്്് തിരിക്്്കയ്
ള്്്. യൊകേ്ൗണ്് കാല
ത്്്തമിഴ്നാട്്ില്്രച്്ക്്
റികള്്ക്്്വിലക്്്ട്തലി
ല്്.കചറിെഉള്്ിക്്്മാപത്
മാണ്യനരിെവിലവര്്ധ
നയ്ള്്ത.് ഉതര്ന്്ങ്്ള്്
വില്്ക്്ാന്ള്്സൗകരയ്ം
ഒര്ക്്ണകമന്്്കര്്ഷകര്്
അധിക്തയോട് ആവശയ്
കപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.ഇന്്്ംനാകള
യ്മാെി സര്്ക്്ാര്് യമ
ല്്യോട്്ത്്ില്്ചരക്്്യൊ
റിക്്ാര്്ക്്് ലഭിക്്ാന്ള്്
സൗകരയ്ം ഒര്ക്്്കമന്്ാ
ണ്സ്ചന.

കൊച്്ി: യൊക്്്േൗണ്് സാഹചരയ്ത്്ില്് ഉരയോക്്ാക്്ള്്ക്്് വാട്്്
സആ്പ്്്വഴിയം്ബാക്്ിങ്യസവനങ്്ള്്ലഭയ്മാക്്്കൊണ്ഐസിഐ
സിഐബാക്്്.ഈയസവനംഉരയോഗിച്്്റീകട്്യ്ല്്ഉരയോക്്ാക്്ള്്ക്്്
അവര്കടയസവിങ്സ്അക്്ൗണ്്്ബാലന്്സ,്അവസാനകത്്മ്ന്്്ഇട
രാട്കള്്,കപ്കേിറ്്്കാര്്ഡ്രരിധിഎന്്ിവരരിയോധിക്്ാനം്മ്ന്്ക്
ട്്ിഅംഗീകാരംലഭിച്്വായര്ാഓഫറ്കള്കടവിശദാംശങ്്ള്്അറിൊ
നം്കഴിയം്.സ്രക്്ിതമാെരീതിെില്്കപ്കേിറ്്്ആന്്ഡ്കേബിറ്്്കാ
ര്്ഡ്കള്് യ്ല്ക്്്/അണ്്യ്ല്ക്്്കചയ്്ാനം്സാധിക്്്കമന്്്ഐസി
ഐസിഐബാക്്്എക്സികയ്്ട്്ീവ്േെറകറ്്്ര്്അന്പ്ബാഗച്ിരറ
ഞ്്്.ഏറ്്വം്അട്ത്്്ള്്മ്ന്്്ഐസിഐസിഐബാക്്്എടിഎമ്്്ക
ള്കടയം്ശാഖകള്കടയം്വിശദാംശങ്്ളം്ഈയസവനംവഴിഉരയോ
ക്്ാക്്ള്്ക്്്ലഭിക്്്ം.ഇത്വഴിറീകട്്യ്ല്്ഉരയോക്്ാക്്ള്്ക്്്പബ്ാഞ്്്
സദ്്ര്്ശിക്്ാകതഅവര്കടബാക്്ിങ്ആവശയ്കതകള്്സ്ഗമമാെിവീട്്ി
ലിര്ന്്്തകന്്സവ്ത്്മാെിസാധയ്മാകം്.
വാടസ്ആ്പ്്്ള്്ഏകോര്ഐസിഐസിഐബാക്്് യസവിങ്സ്അ
ക്്ൗണ്്്ഉരയോക്്ാവിനം്പ്തിെയസവനംലഭിക്്്ം.ഉരയോക്്ാവ്ആ
ദയ്ംഐസിഐസിഐബാക്്ികന്്് വാട്്്സആ്പ്്് കപ്രാഫഫല്് നമ്്ര്് -
9324953001കൊഫബല്്യോണില്്യസവ്കചയത്യശഷംഈനമ്്റിയല
ക്്്ബാക്്ില്്രജിസ്്്്ര്്കചയത്ിട്്്ള്്കൊഫബല്്നമ്്റില്്നിന്്്ഒര്"ഹായ'്
കമയസജ്അെക്്ണം.ക്ട്തല്്വിവരങ്്ള്്ബാക്്ികന്്്കവബ്ഫസറ്്ില്ണ്്്.

വെൺമചാര്്ത്്ിയ
െിജയജജ്ോതി
പി.ബി.ബാല്

കകമിക്്ല്് കമ്്നിെില്് യോലി
കചയ്്്ന്് കചറ്പ്്ക്്ാരന്്, വിവാ
ഹം കഴിഞ്്് മം്ഫബെില്് എ
ത്്്ന്്്.ജീവിതംചിട്്യോകടകകട്്ി
കപ്്ട്ക്്്ന്്തിനികടയോലികചയ്്്
ന്്സ്്ാരനംഅടച്്്പ്ട്്ലിയലക്്്
നീങ്്്ന്്്. വായര്കളം് പര്തിസ
ന്്ികളം്മാപത്ംനിറഞ്്സമെം
ഒര് ശരാശരി മലൊളി ജീവിതം
അവസാനിപ്്ിച്്ായൊഎന്്്യൊ
ലം്കര്തിയൊകം്,രകക്്അവി
കടനിന്്്പ്തികോര്യൊകംര
ണിത്െര്്ത്്്കൊെിര്ന്്്ഈ
കചറപ്്്ക്്ാരന.
തശ്്ര്് കണ്്ാണയശ്്രി എന്്
പഗ്ാമത്്ികലഒര്ഇടത്്രംകര്്ഷ
കക്ടം്ബത്്ില്്ജനിച്്രാമചപദ്്്
ന്്ആണ്ആകചറ്പ്്ക്്ാരന.സ്
ഷ്്ിച്്സാപമ്ാജയ്ത്്ികന്്്യരര്ഉജാ
ല.തക്വണ്്മയ്കടയൊകംഅവി
കടനിന്്്ഇത്്്യന്്എഫ്ജിയ്കടത
ല കോട്്പ്്നാെി വളര്്ച്്. ആരം്
കൊതിച്്് യൊക്ന്് ജീവിതൊ
പത്യക്്്്കഷ്്പ്്ാടികന്്്കഥകള്ണ്്്.
എല്്ാവകരയം്യപ്ക്ല സവ്പന്
ങ്്ള്്നിറഞ്്ബാലയ്മാെിര്ന്്്
രാമചപദ്്്കന്്്യം്.ക്ഞ്്്നാളില്്
യോകറ്്്റാകണകമന്്ാെിര്ന്്്
ആപഗ്ഹം.കണ്്ാണയശ്്രിെിലം്മ
റ്്ത്്്മാെി സ്ക്ള്്രഠനം പ്
ര്്ത്്ിൊക്്ിെയശഷംഗ്ര്വായ്
ര്്പശ്ീക്ഷണ്യൊകളജില്്പര്ീേി
പഗ്ിക്്്, സെന്്സ് പര്്പ്്ിന് യച
ര്്കന്്ക്്ിലം്മാര്്ക്്്ക്റവാെിര്
ന്്്.അവികട കമേിസിന്്എന്്
സവ്പന്ംകൊലിഞ്്്.
ത്ശ്ര്്കസന്്്്യോമസ്യൊകള
ജില്് ബിയൊം രഠനം അത് പ്
ര്്ത്്ിൊക്്ിെയോകടയൊസ്്്്്അ
ക്്ൗണ്്ന് രഠനത്്ിനാെി കൊ
ല്്ക്്ത്്െിയലക്്്വണ്്ികെറി.ര
ഠനംകഴിഞ്്്1971ല്്മം്ഫബെി
യലക്്്.

മംുബൈ ന ലുുകി യ ക ര ുതു്ു 
വിദയ്ാഭയ്ാസചിപത്ങ്്ള്് നിര്്മി
ക്്്ന്്ഒര്കമ്്നിെിലാെിര്ന്്്
ആദയ്ം. യോലിക്്ികട, യോംകബ
യ്ണിയവഴസ്ിറ്്ിെില്് നിന്്് ഫി
നാന്്ഷയ്ല്്മാകനജക്മന്്്ില്്ബിര്
ദാനത്്രബിര്ദവം് യനടി. അധി
കംഫവകാകതകകമിക്്ല്്കമ്്
നിെില്്അക്്ൗണ്്ന്്്ാെിയോലി
െില്്കെറി.150ര്രശമ്്ളം.ഇ
തിനികട,വിവാഹം.അയോകടഭാ
രയ്കെയം്മം്ഫബെിയലക്്്ക്ട്്ി.
ക്ട്ബംഅവികട രച്്രിടക്്്ന്്
തിനികട യോലി കചയത് കമ്്നി
പര്തിസന്്ിെിയലക്്് നീങ്്ി. ജീ
വിതംകര്പ്്ിടിപ്്ിക്്ാന്്എക്്ിലം്
അട്ത്്ത്എത്്ാകണന്്ചിത്്മ
നസില്്. യോലി കചയ്്യോ മകറ്്
ത്്ിയലകക്്ക്്ിലം്മാറയോഎന്്
ആശക്്ൊെി,എന്്ാലയോറ്്്മട
ങ്്ാന്്മണ്്ില്്രണികെട്ത്്ക
ര്്ഷകകന്്്മകന്്തൊറാെില്്.അ
ങ്്കന1983ല്്5,000ര്രയ്കടമ്
ലധനവ്മാെിസവ്ത്്ംസംരംഭത്്ി
ന്ത്ടക്്മിട്്്.മ്ത്്മകള്കടയര
രാെിര്ന്്്സംരംഭത്്ിന്നലകി
െത് "യജ്യാതി ലയോറട്്റീസ'്. വ
സപ്ത്ങ്്ള്്ക്്്കവണമനലക്ന്്
ത്ള്്ിനീലമാെിര്ന്്്ആദയ്ഉതര്
ന്്ം, പബ്ാന്്േിന് യരര്  "ഉജാല'.
അന്്് വിരണിെില്ണ്്ാെിര്ന്്
കൊടിനീലങ്്ളില്്നിന്്് വയ്തയ്
സത്മാെി ഉന്്തഗ്ണനിലവാര
ത്്ില്ള്്ഉതര്ന്്മാെിര്ന്്്വി
കസിപ്്ിച്്ത.്എന്്ാല്്,കവള്്ത്്ി
ല്്പ്ര്്ണമാെിഅലിയ്ന്്ത്ള്്ി
നീലം, അതാെിര്ന്്് ഉജാല.
തശ്ര്്്കണ്്ാണയശ്്രിെില്് ഒര്
കഷേില്്നിന്്ാെിര്ന്്്ഉതര്ാദ
നം.ആദയ്വര്്ഷം40,000ര്രയ്
കടവിലപ്്ന.

വ ള രുുചുു
ആദയ്ംതശ്്ര്്ജില്്െില്്മാപത്
മാെിര്ന്്് ഉജാലയ്കട വിരണ
നം. രിന്്ീട് അെല്്ജില്്കളിയല
ക്്്ംവിരണിവളര്്ന്്്.വിലപ്്ന
ക്ടികക്്ണ്്ിര്ന്്തിനാലഅതി
കന്്് ത്ടര്്ച്്ൊെി ഉജാല നിറ
യക്്്ാന്ള്്പ്്ാസ്്്്ിക്യോട്്ില്
കളം് ഉതര്ാദിപ്്ിക്്ാന്് ത്ട
ങ്്ി.വളര്്ച്്യ്കടയവഗംക്ടി.
1987ഓകടതമിഴന്ാട്വിരണി
െിയലക്്്ം സാന്്ിധയ്ം വയ്ാ
രിപ്്ിച്്്.
ഇതിനികട,രരസയ്ങ്്ള്
കടകാലമാെി"ആൊന
ൊ ഉജാലാചാറ്ബ്
യദ്്ന്്വാലാ''എന്്
ജിക്്ിള്മാെി പ്റ
ത്്ിറങ്്ിെ യജ്യാ
തി ലയോറട്്റീസ്
ലിമിറ്്േികന്്്
(കജഎല്്എല്്)ഉ
ജാലയ്കട രര
സയ്ം90കളികലകട
ലിവിഷന്്ഹിറ്്്ക
ളില്് ഒന്്ാെിര്
ന്്്.യറേിയോരര

സയ്ങ്്ളം്ഫവകാകതപശ്ദ്്രിടി
ച്്്രറ്്ി. 1988ല്് വിറ്്്വരവ് ഒര്
യൊടിെികലത്്ി.ഇയോകട,എതി
രാളികള്ണ്്ാെികറയഡ്്കളം്രി
ഴയം്. അത് വലിെ പര്തിസ
ന്്ിയ്കട കാലമാെിരന്്്്. ര
കക്്സതയ്മ്ള്്കോഴിലില്്വിജ
െമ്ണ്്ാകം്എന്്വിശവ്ാസംആ
പത്മാക്്ിെിര്ന്്രാമചപദ്്്ന്വി
ജെംക്കടനിന്്്.കാറം്യൊളം്
അടങ്്ി. കവല്്്വിളികകള യനരിട്്്
രാമചപദ്്്ന്്എന്്സംരംഭകന്്പര്
ൊണംത്ടര്്ന്്്.
ത്ശ്രില്്ഒയരക്്റില്്വിപ്ല
മാെ ഫാകറ്്്റിസ്്ാരിച്്്.ആദയ്
കാലത്്്തകന്് കോഴിലാളിക
ള്്ക്്്ക്ടം്ബകരന്്ഷന്്രദ്്തി,
കപ്ൊവിേന്്്്ഫണ്്് (രിഎഫ)്എ
ന്്ിവയം് നടപ്്ാക്്ി. രണ്്ാം ഫാ
കറ്്്റികചഫന്്െില്്1993ല്്ത്ട
ങ്്ി.രണ്്്വര്്ഷത്്ിന്ള്്ില്്പ്
ത്യച്്രിെിലം് ഫാകറ്്്റിസ്്ാരി
ച്്്.ഉജാലയ്കടവിജെത്്ിന്രി
ന്്ാകല1995ഓകടകനബ്ലഎന്്
യരരില്്അലക്്്യോപ്്്വിരണി
െികലത്്ിച്്്.  ഉജാല ഇതിയോട
കംഇത്്്യകോട്്ാകകവിരണിരിടി
ച്്ിര്ന്്്.1999ആെയപ്്യഴക്്്ംഉ
ജാലെില്്നിന്്്മാപത്ം100യൊടി
ര്രയ്കടവിറ്്്വരവ്യനടാനാെി.

വി ദേ ശ നി ദഷു ുപം
ആയോളധനകാരയ്സ്്ാരനമാ
െഐഎന്്ജി പര്്പ്്ിന് കീഴില്
ള്്നിയക്്രകസ്്ാരനമാെകബ
െറിങ്ഇന്്കവസ്്്്്കമന്്്്സ്യജ്യാതി
ലാബസ്ില്്മ്ലധനനിയക്്രംനട
ത്്ി.രത്്്ശതമാനംഓഹരികളാ
ണ്അവര്്എട്ത്്ത.്2002ല്്അ
ത്വന്്ലാഭത്്ില്്അവര്്സിേി
സി(ആകറ്്്ിസ)്,സിഎല്്എസ്എ
എന്്ീആയോളഫപ്രവറ്്്ഇകവ്ിറ്്ി
സ്്ാരനങ്്ള്്ക്്് മറിച്്്വിറ്്്.
യജ്യാതിലാബസ്ികന്്്വളര്്ച്്ാസാ
ധയ്തയം്ശക്്മാെഅടിത്്റയം്
തിരിച്്റിഞ്് നിയക്്രകസ്്ാര
നങ്്ള്്ക്ട്തല്്മ്ലധനമിറക്്ി
ഓഹരിരക്്ാളിത്്ം30ശതമാനമാ
ക്്ി ഉെര്്ത്്ി.രിന്്ീട്അവര്്ക്്്
ഓഹരി വികറ്്ഴിയ്ന്്തിനാെി
2007ല്് പര്ഥമ രബ്്ിക് ഇഷയ്്
(ഐരിഒ)നടത്്ി.ഇയോകട,യജ്യാ
തി ലാബസ്ികന്്് ഓഹരികള്്
യോംകബയറ്്്്ക്്്എകസ്യ്ചഞ്്ി
ലം്നാഷണല്്യറ്്്്ക്എകസ്യ്ച
ഞ്്ിലം് വയ്ാരാരം കചയ്്ാന്്ത്ട
ങ്്ി.

പ ുതി യ 
ഉ തപു നുു ങുു ളുു
ഉജാലക്ടാകതആദയ്ംപ്റത്്ി
റക്്ിെകനബ്ലനിക്തിക്ട്ത
ല്് കാരണം വിരണിെില്് നിന്്്
രിന്്വലിയക്്ണ്് സാഹചരയ്ം ഉ
ണ്്ാകെക്്ിലം്രിന്്ാകലയജ്യാതി
ലയോട്്റീസ് ഉതര്ന്്നിര ശക്്
മാക്്ിെിര്ന്്്.2000ല്്മാകയ്ോ
എന്് പബ്ാന്്േില്് കൊത്ക്നി
വാരണഉതര്ന്്ങ്്ള്്വിരണിെി

കലത്്ിച്്്. വനമാല അലക്്്
യോപ്്്, മാെ അഗര്്ബ
ത്്ി,ജീവആയ്ര്്യവ
ദിക് യോപ്്്, എ
കയ്ോേിഷ്വാഷ,്ഉ
ജാലസ്്്്ിഫ്ആന്്ഡ്
ഫഷന്്, ഉജാല കട
കയ്ോഫപ്ബറ്്്ത്ടങ്്ിഒയട്്കറഉ
തര്ന്്ങ്്ള്് വിരണിെിലിറക്്ി.
ഇന്്്ഫാപബ്ിക്ഫവറ്്്നര്്വിരണി
െില്്ഏതാണ്്്78ശതമാനംവിര
ണിവിഹിതവ്മാെി യദശീെതല
ത്്ില്്യനത്സ്്ാനത്്ാണ്ഉജാ
ല.

ഏ ററു ുട ുകുു ലുു
ഓലകഷേില്് നിന്്് ത്ടങ്്ി
യൊകംകീഴടക്്ിെ പബ്ാന്്ോെി
മാറിെ ഉജാല വയ്വസാെ യമഖല
കെരിന്്ീട്കെട്്ിക്്്ന്്ത്ഒന്്ര
ത്വര്്ഷംമ്ന്്രാണ.്നഷ്്ത്്ിലാ
െിര്ന്് കഹകക്്ല്് ഇത്്്യകെ
2011ല്് യജ്യാതിലാബസ്്ഏകറ്്ട്
ത്്്. ജര്്മനിആസ്്ാനമായ്ള്്
കഹകക്്ലികന്്് ഇത്്്യന്് അന്ബ
ന്്സംരംഭമാെിര്ന്്് അത.് ഏ
കറ്്ട്ത്്യശഷംഅതികനയജ്യാതി
ലാബസ്ില്്ലെിപ്്ിച്്്.783യൊടി
ര്രൊണ് ഏകറ്്ട്ക്്ലിനാെി
യജ്യാതി ലാബസ്് കചലവഴിച്്ത.്
കഹന്്യൊ,മിസ്്്്ര്്ഫവറ്്്, പര്ില്്,
മാര്്യോ, ഫാ ത്ടങ്്ി കഹകക്്
ലികന്്് വിപ്ലമാെ ഉതര്ന്്നിര
ഇയോകടയജ്യാതിലാബസ്ിന്സവ്
ത്്മാെി.യജ്യാതിലാബസ്ികന്്്ശ
ക്്മാെഗയവഷണവികസനവിഭാ
ഗംകഹകക്്ലികന്്്ഓയോഉതര്ന്്
ത്്ികന്്്യം്ഗ്ണനിലവാരം ഉെ
ര്്ത്്ി.ഇയോകടഈപബ്ാന്്ഡ്ക
ള്കടവിലപ്്നവന്്യോതില്്വള
രാന്്ത്ടങ്്ി.കഹകക്്ലികന്്്ഏകറ്്
ട്ക്്യൊകട 2011ല്് യജ്യാതി ലാ
ബസ്്പര്്പ്്ികന്്്വാര്്ഷികവിറ്്്വര
വ്1,000യൊടിര്രകടന്്്.
യജ്യാതി ലാബസ്ിന് പ്റയമ
യജ്യാതിഫാപബ്ികകെര്്സര്്വീസ
സ്എന്്യരരില്്അലക്്്കമ്്നി
യം് പര്്പ്്ിന്ണ്്്.മം്ഫബെിലം്
ബംഗള്ര്വില്മാെിവയ്ാരിച്്്കിട
ക്്്ന്് ഫാപബ്ിക് സര്ാ ശം്ഖല
യക്്്്േല്്ഹിവിമാനത്്ാവളത്്ി
ലം് യ്ണിറ്്്ണ്്്. ഇത്്്യന്് കറ
യ്ല്്യവയം്ഒയട്്കറയോട്്ല്്ശം്ഖ
ലകളം് യജ്യാതി ഫാപബ്ിക് സര്ാ
യ്കടഉരയോക്്ാക്്ളാണ.്

പ ുതി യ ദന ത ുതവും 
പ ുതി യ ല ഷുുുയം
പര്വര്്ത്്നംത്ടങ്്ിനാല്ര
തിറ്്ാണ്്ില്്എത്്്യപ്്ള്്ഇത്്്യ
െികലഏറ്്വം്വിരണിമ്ലയ്മ്ള്്
കമ്്നികളില്് പര്മ്ഖരാണ്യജ്യാ
തി ലാബസ്് ലിമിറ്്ഡ.് രാജയ്ത്്ി
കന്്്വിവിധഭാഗങ്്ളിലാെിമ്പ്്
തിയലകറ ഫാകറ്്്റികള്് പര്്പ്്ിന്
ണ്്്.കമ്്നിയ്കടനടത്്ിപ്്ില്്രാ
മചപദ്്്ന്കര്ത്്ാെിഈഏപര്ില്്
ഒന്്്മ്തല്്മകള്്എം.ആര്്.യജ്യാ
തിമാകനജിങ്േെറകറ്്്ര്്രദവി

െികലത്്ി.കചെര്്മാന്്എമരിറ്്സ്
രദവിെിയലക്്്മാറ്കൊണ്രാമ
ചപദ്്്ന്്.

ഇ നി ദയുയാ തി ന യി കുുും
നിരവധി സപ്ട്ാറ്്ജികള്് ഫക
ക്ക്ണ്്്ംഫവവിധയ്വതക്രണം
നടത്്ിയ്കമല്്ാംവളര്്ച്്യ്കടരാ
തെില്്ത്ടര്ന്്കജഎല്്എല്്ില്്
പ്തിെകാലത്്ിന്യവണ്്ിപ്തി
െസാരഥികെകതരകഞ്്ട്ത്്ിരി
ക്്്കൊണ.്യജ്യാതിലയോറട്്റീ
സ്കചെര്്മാന്്എം.രി. രാമചപദ്്്
കന്്് മകളം്നിലവില്്കമ്്നിയ്
കട ചീഫ് മാര്്ക്്റ്്ിങ്ഓഫിസറം്
േെറകറ്്്റ്മാെഎം.ആര്്. യജ്യാ
തിൊണ്പ്തിെമാകനജിങ്േെ
റകറ്്്ര്്.അച്്ന്്വളര്്ത്്ികെട്ത്്
കമ്്നിെിയലയക്്്്ച്മ്്ാഇറങ്്ി
വര്കെല്്യജ്യാതികചയത്ത.്കഴി
ഞ്്14വര്്ഷമാെികമ്്നിയ്കട
ഭാഗമാണ് ഇവര്്. നിലവില്് വിര
ണിെില്ളളഎകയ്ോറൗണ്്്േി
ഷ്വാഷിന്രിന്്ില്്പര്വര്്ത്്ിച്്
ത്യജ്യാതിൊണ.്എന്്ാലം്അത്
തങ്്ള്കടടീമികന്്്വിജെമാണ്എ
ന്്ാണ് യജ്യാതിരറയ്ന്്ത.് കഹ
ന്്യൊ,പര്ില്്,മാര്്യോത്ടങ്്ിെ
പബ്ാന്്ഡ്കള്് സംയോജിപ്്ിക്്്
ന്്തിലം്കഹക്്ല്്ഇത്്്യകെഏകറ്്
ട്ത്്തിന്യശഷമ്ള്്പര്വര്്ത്്ന
ങ്്ള്്ഫകകാരയ്ംകചയ്്്ന്്തിലം്
യജ്യാതി പര്ധാന രക്്് വഹിച്്ിര്
ന്്്.യജ്യാതിയ്കടഇളെസയോദ
രിയം്കമ്്നിജനറല്്മാകനജര്
മാെ (ഫിനാന്്സ)് എം.ആര്്. ദീ
പത്ികെ േെറകറ്്്ര്് യോര്്ഡ്
അംഗമാക്്ി. േെറകറ്്്ര്് യോ
ര്്േില്്50ശതമാനംസപ്ത്ീപര്ാതി
നിധയ്ംഉറപ്്ാക്്്ന്്ആദയ്കമ്്നി
കളികൊന്്ാെി മാറ്കൊണ്
യജ്യാതിലാബസ്.്

അ ചുുൻ ഗ ുര ുനാ ഥ ൻുു
മാര്്ക്്റ്്ിങ് സക്രഷയ്ഫലയസ
ഷയോകടഎംബിഎബിര്ദംയനടി
െയശഷം2008ല്്ആണ്യജ്യാതി
കമ്്നിെില്് സജീവമാക്ന്്ത.്
യജ്യാതിഎന്്വയ്ക്്ികെഉരയോ
ക്്ാവാെികാണ്കയം്അയപ്്ള്്
തനിക്്് എത്്ായോആവശയ്കമ
ന്്് യോന്്്ന്്ത,് അതാെിരിക്്
ണം കജഎല്്എല്്ികന്്് ഉരയോ
ക്്ാക്്ള്്ക്്്നലയകണ്്ത്എന്്ാ
ണ്രിതാവ്രാമചപദ്്്ന്്യജ്യാതിക്്്
നലകിെിരിക്്്ന്് മാര്്ഗനിര്്യദ
ശം.ഇത്തകന്്ൊണ്യജ്യാതിരി
ന്്്ടര്ന്്തം്. വിജെത്്ിയലക്്്
എത്്ാന്്നമ്ക്്്എല്്ാകാരയ്ങ്്
ളം്അറിെണകമന്്ില്്.എന്്ാല്്
നമ്്്കടക്കടയ്ള്്ആള്കള്കട

അറിവം്ഫവദഗധ്യ്വം്പര്യോജ
നകപ്്ട്ത്്ിവിജെംയനടാന്്കഴി
യം്.ഇക്്ാരയ്ങ്്ള്് മാപത്ംനന്്ാ
െിഅറിഞ്്ിരിക്്ണം.ക്കടയ്ള
ള ഓയോര്ത്്ര്കട കഴിവ്കള്്,
ക്ടാകതഅവകരനന്്ാെിനെി
ക്്ാനം് ഒക്ത്ര്മയോകട പര്വ
ര്്ത്്ിപ്്ിക്്ാനം്,ഇതാണ്യജ്യാതി
അച്്നില്്നിന്്്ംരഠിച്്മകറ്്ര്
രാഠം.
കമ്്നിയ്കടസംസ്കാരവം്മ്
ലയ്ങ്്ളം്നിലനിര്്ത്്ിതകന്്്കഴി
വ്രരമാവധിവിനിയോഗിച്്്രിതാ
വ്രാമചപദ്്്ന്്സ്ഷ്്ിച്്വിരണിെി
കലയമല്്യ്ക്യമ്ത്ടര്ന്്തിനാ
ണ് യജ്യാതി പര്ഥമ രരിഗണന
നലക്ന്്ത.്

ദപ രി ന ുറെ റി യ മാ റുും, 
ക ുട ുത ലുു ഉ തപു നുു ങുു ളുു
നയ്്ജനയറഷന്്കപ്ടന്്േിന്അ
ന്സ്തമാെി കമ്്നിയ്കട യരര്
യജ്യാതിലാബസ്്എന്്ാക്്ിമാറ്്ി.
ഏഴ്കിരണങ്്ള്്ഉള്്കക്്ള്്്ന്്
താണ് പ്തിെ യൊയോ. ഉരയോ
ക്്ാക്്ള്്ക്്്ക്ട്തല്്മികവ്റ്്ഉ
തര്ന്്ങ്്ള്് ലഭയ്മാക്്ാനാെി, ഗ
യവഷണം,നവീനവതക്രണംഎ
ന്്ിവെില്്ക്ട്തല്്പശ്ദ്്യകപദ്്്ീ
കരിച്്് ഇത്്്യെില്് നിന്്്ള്് ബി
സിനസ് വര്്ധിപ്്ിക്്്കൊണ്
യജ്യാതിയ്കടപര്ാരംഭലക്്്യം.
യജ്യാതിയ്കട സ്്ാനയമറ്്ടക്്്
യൊകടനിരവധിമാറ്്ങ്്ള്്ക്്ാണ്
കമ്്നിെില്് കളകൊര്ങ്്്ന്്ത.്
ഓയോ വര്്ഷവം് പ്തിെ പബ്ാ
ന്്ഡ്കയൊനിലവില്ള്്ഉതര്ന്്
ങ്്ളില്്കചറിെമാറ്്ംവര്ത്്ിര
ണ്്്ഉതര്ന്്ങ്്ളാക്്ിയോആെി
രിക്്്ം ഇനി കജഎല്്എല്് വിര
ണിെികലത്്ിക്്്ക.
അട്ത്്അഞ്്്വര്്ഷങ്്ള്്ഇ
ത്്്യെില്്തകന്്ൊെിരിക്്്ംകമ്്
നി പശ്ദ്് രതിപ്്ിക്്്ന്്ത.് 24 ഉ
തര്ന്് പ്്ാന്്്്കള്്അതില ഒകര
ണ്്ംഇത്്്യെിലം്ബാക്്ിബംഗ്്ായദ
ശികലധാക്്െില്മാണ.്ഈ പ്്ാ
ന്്്്കളില്്നിന്്്ംസിംഗപ്്്ര്്,മയല
ഷയ്,ജപ്്ാന്്,അയമരിക്്,മിേില്്
ഈസ്്്്്,യോര്്ത്്്ആപഫ്ിക്്എന്്ീ
രാജയ്ങ്്ളിയലക്്്ഉതര്ന്്ങ്്ള്്ക
െറ്്്മതി കചയ്്്ന്്്ണ്്്.നിലവില്്
ബിസിനസികന്്്ആകകവര്മാന
ത്്ികന്്്മ്ന്്്ശതമാനംകെറ്്്മ
തിെില്്നിന്്്മാണ്ലഭിക്്്ന്്ത.്
ഓണ്്ഫലന്്രംഗത്്്രരിമിതമാ
െസാന്്ിധയ്ംമാപത്മാണ്ഉള്്ത.്
യജ്യാതിയ്കട യനത്തവ്ത്്ില്് ഓ
ണ്്ഫലനിലം്ക്ട്തല്്സജീവമാ
കാന്ള്്പശ്മങ്്ളം്ആരംഭിച്്്ക
ഴിഞ്്്.

എം.ആർ. ജയ്ോതി

രാമചനദ്്്ൻ

മഹാമാരിയില്്പപ്്ട്്് പര്തിസന്്ിയിലായ രത്്നാപ്രം ഗാന്്ിഭവനിപലക്ടം്ബാംഗങ്്ള്്ക്്്
തിര്വല്്ജോയ്ആല്ക്്ാസ്മാളമാപനജർപെലട്്ൻവി.റാജേലഗാന്്ിഭവൻപസപര്ട്്റി
ജോ.പ്നല്ർജോമരാജന്ഔെധങ്്ളകരമാറ്ന്്്.രി.എസ.്അമലരാജ,്ജി.ഭ്വജനപദ്്്ൻ,
പര.സാബ,്ജോജോൻപേർണാണ്്സ,്ബിബിൻജബബി,അന്പര്ണവ,്വിൻപസന്്്്എന്്ിവർ
സമീരം.

ലഘ്സമ്്ാദയ്പദ്്തി
പലിശക്റച്്്

കൊച്്ി: രബ്്ിക് കപ്ൊവിേന്്്്
ഫണ്്് (രിരിഎഫ)് ഉള്്കപ്്കട
യ്ള്്ലഘ്സമ്്ാദയ്രദ്്തിക
ള്കടരലിശനിരക്്് 0.70മ്ത
ല്്1.40ശതമാനംവകരയകപദ്്്
സര്്ക്്ാര്്കവട്്ിക്്്റച്്്.സ്യൊ
ള്് യസവിങ്സ്സ്കീമ്കള്കട
രലിശനിരക്്്ഏപര്ില്്ഒന്്ിന്
ക്റയക്്്്കമന്്് യനരകത്് റി
യപ്്ര്്ട്്്കള്്വന്്ിര്ന്്്.രിരി
എഫ,്സ്കനയ്സമ്ദ്്ിയോജ
നഎന്്ിവയ്കടനിരക്്്0.80
ശതമാനംക്റയം്.
ഇയോകടഇവയ്കടരലിശ

െഥാപക്മം7.1ശതമാനവം്7.6
ശതമാനവ്മാെിക്റയം്. യദ
ശീെസമ്്ാദയ്രദ്്തിയ്കടര
ലിശ 1.10ശതമാനംക്റഞ്്്
6.8 ശതമാനവം് കിസാന്് വി
കാസ്രപത്യ്യടത്0.70ശതമാ
നംക്റഞ്്്6.9ശതമാനവ്മാ
കം്.അഞ്്്വര്്ഷക്്ാലാവധി
യ്ള്്സീനിെര്്സിറ്്ിസണ്്സ്
യസവിങസ്്സ്കീമികന്്്രലിശ
1.20 ശതമാനമാണ് ക്റച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്ഇയോകടഇതിന്7.4
ശതമാനം മാപത്മാകം് യനട്്ം.
യൊസ്്്്്ഓഫീസ്ഫടംകേയപ്്
സിറ്്്,കറക്്റിങ്കേയപ്്സിറ്്്
എന്്ിവയ്കടനിരക്്്ഒര്ശത
മാനംമ്തല്്1.4ശതമാനംവ
കരൊണ്ക്റയ്ക.പ്തിെനി
രക്്്കള്്ക്്് ഏപര്ില്് മ്തല്്
ജ്ണ്്വകരൊണ്ബാധകം.

പപനാപ്്ിള്്സംഭരണം
ത്െങ്്ി

മ്വാറ്്്പ്ഴ:പര്തിസന്്ിെിലാ
െഫരനാപ്്ിള്്വിരണിക്്്ഉ
ണര്്യവകിസംഭരണംത്ടങ്്ി.
യോര്്ട്്ിയൊര്്പ്ഒന്്ിടവിട്്ദി
വസങ്്ളില്്20ടണ്്ഫരനാ
പ്്ിള്്എട്ക്്്ം.നട്ക്്രെികല
വാഴക്്്ളം അയപ്ഗാ ആന്്ഡ്
പര്്ട്്്സ്യപ്രാസസിങ്കമ്്നി
യ്കട രജിസയ്പ്ടഡ്കര്്ഷകരി
ല്്നിന്്ാണ്ഇയപ്്ള്്ഫരനാ
പ്്ിള്്സംഭരിക്്്ന്്ത.്യോര്്ട്്ി
യൊര്്പ്്ികന്്്200കൊത്വിതര
ണശാലകളില്്ഇവവില്്ക്്്ം.
ഒര്കര്്ഷകനില്്നിന്്്രണ്്ര
ടണ്് ഫരനാപ്്ിള്് യശഖരി
ക്്്ം.പ്തിെകര്്ഷകര്്ക്്്രജി
സ്്്്ര്്കചയ്്ാനം്സൗകരയ്മ്ണ്്്.
വില്്പ്്ന വര്്ധിച്്ാല്് സംഭര
ണവം്ഉെര്്ത്്്ം.യൊക്്്േൗ
ണ്്ഫരനാപ്്ിള്്വിരണികെ
ആശക്്െിലാക്്ിെിര്ന്്്.അ
വശയ് ഭക്്ണവസത്്ക്്ള്കട
രട്്ികെില്് ഫരനാപ്്ിളികന
സര്്ക്്ാര്്ഉള്്കപ്്ട്ത്്ിെത്ക
ര്്ഷകര്്ക്്്ആശവ്ാസമാെി.അ
ടച്്ിട്് സവ്കാരയ് ഫരനാപ്്ിള്്
സംസ്കരണയ്ണിറ്്്കളം്പര്
വര്്ത്്നംത്ടങ്്ി.ഭക്്്യസാധ
നകമന്് നിലെില്് കര്്ഷക
ര്്ക്്് ക്ഷിെിടത്്ില്്നിന്്്
ഫരനാപ്്ിള്് വിരണനം നട
ത്്ാനം്സാധിക്്്ം.സഫപ്്
യൊ ഔട്്്കലറ്്്കളിലം് ഫര
നാപ്്ിള്് വില്്ക്്്ന്്തിന് അ
ന്മതിൊെി.

കാലാവധിനീട്്ി
എയര്്തെല്്

കൊച്്ി:ഭാരതിഎെര്്കടല്്(എ
െര്്കടല്്) എല്്ാ എെര്്കടല്്
പര്ീ-കരയഡ്് രാക്്ികന്്്യം്
വാലിേിറ്്ിഏപര്ില്്17വകരനീ
ട്്ി.എട്്്യൊടിവരിക്്ാര്്ക്്്ഇ
ത്ഉരകാരപര്ദമാകം്.അവരവ
ര്കട പ്്ാന്് കാലാവധി കഴി
ഞ്്ാലം്ഈവരിക്്ാര്്ക്്്ത്
ടര്്ന്്്ംഇന്്കമിങ്യൊള്കള്്
ലഭിക്്്ം.ഈഎട്്്യൊടിപര്ീ-
കരയഡ്്അക്്ൗണ്്്കള്്ക്്്ം
എെര്്കടല്് 10ര്രയ്കട യോ
ക്്് ഫടം അധികമാെി ന
ല്്കം്.വരിക്്ാര്്ക്്്പര്ിെകപ്്ട്്
വകര അടിെത്്രമാെി വിളി
ക്്ാനം് എസഎ്ംഎസ്അെ
ക്്ാനം്യവണ്്ിൊണിത.്രരി
രാടിനടപ്്ിലാെികഴിഞ്്്.48
മണിക്്്റിനകം എല്്ാ വരി
ക്്ാര്്ക്്്ംഈയനട്്ങ്്ള്്ലഭയ്
മാകം്. എെര്്കടല്് കനറ്്്വ
ര്്ക്്ിന്കീഴില്്വര്ന്്രാര്്ശവ്
വതക്രിക്്കപ്്ട്്വര്കട ഉള്്പ്്
കടഎല്്ാവീട്കളം്ഈഎട്്്
യൊടിവരിക്്ാരില്്ഉള്്കപ്്ടം്.

മം്ഫബ: കൊയോണഫവറസ് ബാധകെത്്്ടര
ന്്്ള്്അവശയ്യസവനങ്്ളക്്ാെിറിലെനസികന്്്
സഹാെധനം.പര്ധാനമപത്്്ിദ്രിതാശവ്ാസനിധിെി
യലക്്്500യൊടിയം്മഹാരാഷ്പട്മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്കട
ദ്രിതാശവ്ാസനിധിെിയലക്്്ംഗ്ജറാത്്്മ്ഖയ്മ
പത്്്ിയ്കടദ്രിതാശവ്ാസനിധിെിയലക്്്ം5യൊടി
വീതവ്മാണ്നലകിെത.്

തൊവിഡ-്19:
റിലയൻസിത്്്സഹായം

വാടസ്ആ്പ്്ില്ണ്്്ബാങ്്്

തമിഴന്ാട്മാര്്ക്്റ്്ിലെ
പച്്ക്്റിവിെ(കിലോഗര്ാം)

സവാള30-35
ലെറിയഉള്്ി90-100
തക്്ാളി20
പച്്മ്ളക്25
കയ്ാരറ്്്80-90
ബീന്്സ്80-90
കാലബജ്40
വഴ്തന35
ലെമ്്്40
ലവണ്്യക്്്15
അമരയക്്്27
പയര്്20
മാങ്്30
ച്രയക്്്03
ലവള്്രി05
മത്്ങ്്07

തീവിലയില്്,പച്്ക്്റി
വില്്ക്്ാനാവാതതകര്്ഷകര്്

പുതുുനുുപാകകുുജുമായിജിയോ
കൊച്്ി:കൊവിഡ്പര്തിസന്്ികെമറികട
ക്്ാന്്ലക്്്യമിട്്്റിലെന്്സ്ജിയോനിരവ
ധിഓഫറ്കളം്പ്്ാന്കള്മാണ്അവതരി
പ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്അധികയസവനനിരക്്്ക
കൊന്്്മില്്ാകത 10 എംബിരിഎസ് യവഗ
ത്്ില്്ജിയോഫഫബര്് 100ജിബി യേറ്്
സൗജനയ്മാെിനല്്ക്കമന്്താണ്പര്ധാന
ഓഫറ്കളികൊന്്്.ജിയോഫഫബര്്ലഭയ്മാ
െ സ്്ലങ്്ളില്ള്് സബസ്്ഫപ്കബര്്മാ
ര്്ക്്്മാപത്മാണ്ഈആന്ക്ലയ്ംലഭിക്്്ക.
ജിയോഫഫബര്്ഓഫര്്സായക്്തികമാ
െിസൗജനയ്മാണ.്കാരണംഉരയോക്്ാ
ക്്ളില്്നിന്്്1,500ര്രഈടാക്്്കമക്്ി
ലം്അത്കസകയ്്രിറ്്ിനിയക്്രമാെികണ
ക്്ാക്്്ം.ജിയോഫഫബറിനാെി1,000ര്
രയ്കടഇന്്സ്്്്യലഷന്്ചാര്്ജ്ഈഓഫറി
ല്് ബാധകമല്്. ഇതിന്പ്റകമ, ഉരയോ
ക്്ാക്്ള്്ക്്്30ദിവസയത്്ക്്്10എംബി
രിഎസ്യവഗത്്ില്്100ജിബിോറ്്ലഭി
ക്്്ം. 100ജിബിോറ്് ഉരയോഗിച്്്കഴി
ഞ്്ാലം്എംബിരിഎസ്യവഗത്്ില്്ഇന്്്
ര്്കനറ്്് ഉരയോഗിക്്്ന്്ത്ത്ടരാനാകം്.

താതര്രയ്മ്ള്് ഉരയോക്്ാക്്ള്്ക്്് 699
ര്രമ്തല്്ത്ടങ്്്ന്്പ്്ാന്കളിയലക്്്അ
പയ്പ്ഗഡ്കചയ്്ാനാകം്.ആപ്്ിയക്്ഷന്ക
ള്്,വിേികോയൊളിങ,്ടിവിയൊളിങ,്വി
േികോയൊണ്്ഫറന്്സിങ,്കഗെിമ്കള്്
എന്്ിവെിയലക്്്ള്് ആക്സസ് ഈ ജി
യോഫഫബര്്ഓഫറിലം്ലഭയ്മാണ.്
നിലവികലസാഹചരയ്ത്്ില്്പര്ഖയ്ാരിച്്ി
രിക്്്ന്്ജിയോഫഫബര്്ഓഫര്്പ്തിെ
ഉരയോക്്ാക്്ള്്ക്്് മാപത്യമ ലഭയ്മാക.്
ഫഫബര്്കണക്്ന്്ആെതിനാല്്കതര
കഞ്്ട്ത്്പര്യദശങ്്ളില്്മാപത്മാണ്ലഭി
ക്്്ക.നിലവില്ള്്ജിയോഫഫബര്്ഉര
യോക്്ാക്്ളക്്്കമ്്നിനിലവില്ള്്എ
ല്്ാസബ്സ്പക്ിപഷ്ന്്പ്്ാന്കള്കടയം്ോ
റ്്ഇരട്്ിൊക്്ി. കൊഫബല്് ഉരയോക്്ാ
ക്്ള്്ക്്ാെിജിയോഅതികന്്് 4ജി ോറ്്
വൗച്്റ്കളില്്ആന്ക്ലയ്ങ്്ള്്ഇരട്്ിൊ
ക്്ി.ജിയോ4ജിോറ്്വൗച്്റ്കള്്ഇയപ്്
ള്്ഇരട്്ിോറ്്യം്ക്ട്തല്്ജിയോഇതര
കനറ്്്വര്്ക്്്യൊളിങ്മിനിറ്്്കളം്വാഗദ്ാ
നംകചയ്്്ന്്്.
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പോംക്ക്്ിങ്
ബിനിതനദവസി്

നോൺലവജിലനലവല്്്ന്്പെസ്്്്്മായിഇ
െിച്്ക്്ഇെിച്്്െതച്്ത്ഒന്്്ഉണ്്ാ

ക്്ിപോക്്ിയാപോ...

പെര്വകൾ:
ഇെിച്്ക്്-ഒലരണ്്ം(ലെറിയകഷണങ്്ൾആ

ക്്ിയത)്
സവാള-1എണ്്ം(അരിഞ്്ത)്
മ്ളക്ലോെി-1െീസപ്്ൺ
വറ്്ൽമ്ളക-്2എണ്്ം
ക്ര്മ്ളക്ലോെി-1/4െീസപ്്ൺ
ഗരംമസാെ-1/2െീസപ്്ൺ
മല്്ിലോെി-1െീസപ്്ൺ
പച്്മ്ളക-്2എണ്്ം(അരിഞ്്ത)്
കട്ക-്1/4െീസപ്്ൺ
ലവളിലച്്ണ്്-2െീസപ്്ൺ
കറിപവപ്്ിെ-ആവശയ്ത്്ിന്
മഞ്്ൾലോെി-1/2െീസപ്്ൺ

ഉപ്്്-ആവശയ്ത്്ിന്

തയാറാക്്്ന്്വിധം:
ക്ക്്റിൽഇെിച്്ക്്കഷണങ്്ളം്ഉപ്്്ംഇട്്്ക്

റച്്്ലവള്്വം്ഒഴിച്്്രണ്്്വിസിൽലൊട്ക്്്ക.
അത്തണ്ത്്പശഷംെതച്്്എട്ക്്്ക.ഉെയാ
ലതപോക്്ണം.െീനച്്ട്്ിച്ൊക്്ിഅതിൽഒര്െീ
സപ്്ൺലവളിലച്്ണ്്ഒഴിച്്്കട്ക്ലോട്്ിക്്്ക.
അതിപെക്്്സവാളഇട്്്വഴറ്്്ക.പശഷംവറ്്ൽമ്
ളക്ക്െിഇട്്്വഴറ്്്ക.ത്െർന്്്1/2െീസപ്്ൺമ
ഞ്്ൾലോെിയം്1െീസപ്്ൺമല്്ിലപ്്െിയം്1െീ
സപ്്ൺമ്ളക്ലോെിയം്1/2െീസപ്്ൺഗരംമ
സാെയം്ഇട്്്വഴറ്്ിയപശഷംെതച്്ഇെിച്്ക്്ഇട്്്
ലെറ്തീയിൽനന്്ായിവഴറ്്്ക.രണ്്്മിനിറ്്ിന്
പശഷംക്ര്മ്ളക്ലോെിഇട്്്മികസ്്ലെയ്ക.തീ
ഓഫ്ലെയ്ന്്തിന്മ്പന്്കറിപവപ്്ിെഇട്്്1െീ
സപ്്ൺലവളിലച്്ണ്്ത്കിഅരിഞ്്്വച്്പച്്മ്
ളക്ഇട്്്മികസ്്ലെയ്്്ക.ഉപ്്്പോക്്ാൻമറക്്ണ്്.

ഇടിച്്ക്്ഇടിച്്്ചതച്്ത്
എ.നരുപമാനനു്ു

ലൊച്്ി: പരിശീെന
കാെത്്് തീച്്ിറക്
കള്ള്് അന്ഭവ
സാക്്്യങ്്ൾ. അ
തില്ലെയ്ള്് മ്
പന്്റ്്മാണ് ശരി
ക്്്ള്്സപ്ത്ീ ശാ
ക്്ീകരണം. എറ
ണാക്ളലത്്ലകാ
വിഡ് 19 പപ്തിപോ
ധ പപ്വർത്്നങ്്ൾ
ക്്്അണിയറയിൽപന

തൃതവ്ം നൽക്ന്് വനിത
തലന്്അതിന്ഉദാഹരണം.
മസ്റിയിലെ ഐഎഎസ്

പരിശീെന പകപദ്്്ത്്ിൽ നി
ന്്്അസിസ്്്്

്്്് ക

െകറ്്്റായിഎറണാക്ളലത്്
ത്്ിയഎം.എസ.്മാധവിക്്്
ട്്ിയാണ് ജില്്യിലെ ലകാവി
ഡ്കൺപപ്ോൾറ്മില്്്നലട്്
ല്്്.ഇവിലെപോകറ്്്ർമാർഉ
ൾലപ്്ട്്ആപോഗയ്വിദഗധ്ര്
ലെപപ്വർത്്നങ്്ൾഏപൊ
പിപ്്ിക്്്ന്് ച്മതെയാണ്
എൻജിനീയറിങ് പശ്്ാത്്
െമ്ള്് മാധവിക്്്ട്്ിക്്്ള്്
ത.്
ഉയർന്്റാപക്്ലെഐഎ

എസ് പനെിയ മാധവിക്്്ട്്ി
കഴിഞ്്ലൊല്്ംപമയിൊണ്
പരിശീെനത്്ില്്് ഭാഗമാ
യി എറണാക്ളത്്് അസി
സ്്്്്്്്കെകറ്്്റായിനിയമിത
യായത.് ഈ കാെയളവിൽ
ലോത്ജനസമ്്ർക്്വം്ഭര
ണനിർവഹണനെപെിപക്മ
ങ്്ൾ പരിെയലപ്്െല്മാണ്
ഉപദ്്ശിക്്്ന്്ലതങ്്ിലം് കാ
ത്്ിര്ന്്ത്വെിയലവല്്്വി
ളികൾ.എറണാക്ളത്്്ച്
മതെപയറ്്്മ്ന്്്മാസത്്ി
നകംപപ്ളയലക്്ട്തികള്
മായിബന്്ലപ്്ട്്ദ്രിതാ
ശവ്ാസ, പ്നരധിവാസ
പപ്വർത്്നങ്്ളിൽ സ

ജീവമാപകണ്്ി
വന്്്. അ
തിന്പശ
ഷം മര
ട് ഫ്്ാ
റ്്്

സമ്ച്്യങ്്ൾലോളിക്്്ന്്
ത്മായിബന്്ലപ്്ട്് പക്മീക
രണങ്്ള്ലെച്മതെയായി.
ജില്്ാ കെകറ്്്ർ എസ.് സ്
ഹാസ്ഉൾലപ്്ട്്ജില്്ാഭരണ
ക്െത്്ില്്്മരട് പപ്വർത്്
നങ്്ൾക്്്ച്ക്്ാൻപിെിച്്
വരിൽ ഒരാൾ മാധവിക്്്ട്്ി
യായിര്ന്്്.
പരിശീെനകാെയളവ്പ്

ർത്്ിയാക്്ി മസ്റിയിപെ
ക്്്മെങ്്ാൻആഴെ്കൾമാ
പത്ംബാക്്ിനിൽലക്്യാണ്
ലകാവിഡ്19എത്്ിയത.്ജി
ല്്യിൽലകാവിഡ്19സ്്ിരീ
കരിക്്്ംമ്ൻപപകെകറ്്്പറ
റ്്ിൽകൺപപ്ോൾറം് പപ്വർ
ത്്നംത്െങ്്ിയിര്ന്്്. ക
ൺപപ്ോൾ റ്മില്്് ച്മതെ
മാധവിക്്്ട്്ിക്്് നൽകാൻ
രണ്്് വട്്ം ആപോെിപക്്
ണ്്ി വന്്ില്്. പോകാപോഗയ്
സംഘെനയ്ലെ കൺസൽട്്
്്്്പോ.പി.എസ.്രാപഗഷ്ഉ
ൾലപ്്ട്ന്്വിദഗധ്ർഉൾലപ്്
ട്്കൺപപ്ോൾ റ്മാണ്ജില്്
യിലെ പപ്വർത്്നങ്്ൾഏ
പൊപിപ്്ിക്്്ന്്ത.്

അവതാരകയ്തട
ചോളിലം്
ഇതിനിലെ അവതാരകയ്

ലെപോളിലം്തിളങ്്ി.ലകാവി
ഡ് സംബന്്ിച്് ലോത്ജന
ങ്്ള്ലെസംശയങ്്ൾക്്്മറ്
പെിനൽകാൻജില്്ാഭരണക്
െംആവിഷക്രിച്്"പോകറ്്്ർ
ഓൺ ലെയസ്ബ്്ക്്ി'ൊ
ണ് മാധവിക്്്ട്്ി അവ
താരകയായിഎത്്ി
യത.്കൺപപ്ോൾ

റ്മിലെ
പോ
കറ്്്

ർമാർ തലന്്യാണ് വെവി
ൽ മറ്പെി പറഞ്്ത.് പോ
ക്്്ഡൗണിലനത്െർന്്്വീട്
കളിലം് ഫ്്ാറ്്്കളിലം് ക്ട്
ങ്്ിയവര്ലെആശങ്്കൾഅ
കറ്്ാൻഇത്സഹായകമായി.
ഇതിന്പ്റലമ,24മണിക്്്
റം് പപ്വർത്്ിക്്്ന്് കൺ
പപ്ോൾറ്മിലം്ന്റ്കണക്്ി
ന്പോൺവിളികലളത്്്ന്്്.
ലകാവിഡില്്്ത്െക്്ത്്ി

ൽശരാശരി25പോൺപൊ
ള്കൾ വന്്ിെത്്് 22 ആയ
പപ്ാ്ൾ689പൊള്കൾവലര
യായി. ഇപപ്ാ്ൾ 214 പെക്്്
താണ.് 25 ദിവസത്്ിനിലെ
ലോത്്ം പതിനായിരം അ
പന്വഷണങ്്ൾ.ലകാവിഡ്കാ
െത്്്സപ്ത്ീകൾ പനരിട്ന്്
പപ്ശന്ങ്്ലളക്്്റിച്്്ം മാധ
വിക്്്ട്്ിആശങ്്പങ്്്വയക്്്്
ന്്്. ജില്്ാ ഭരണക്െം ത്െ
ങ്്ിയഓൺവെൻപോർട്്ൽ
സംബന്്ിച്്വിവരംസമ്ഹ
മാധയ്മത്്ിൽപങ്്ിട്്അസിസ്്്്
്്്്കെകറ്്്ർ"ഈപോകഡ്ൗ
ൺകാെയളവിൽസപ്ത്ീകൾ
പനരിൊൻസാധയ്തയ്ള്്ഒര്
പപ്ധാനസാമ്ഹികപപ്ശന്മാ
ണ്വർധിച്്്വര്ന്്ഗാർഹി
കപീഡനങ്്ൾ'എന്്്അഭി
പപ്ായലപ്്ട്്തം് അതിനാൊ
ണ.്
നല്് വായനാശീെമ്ള്് മാ

താപിതാക്്ൾവിഖയ്ാതഎഴ്
ത്്്കാരിയ്ലെപപരാണ്മക
ൾക്്്നൽകിയത.്ലൊല്്ം െി
ലകഎംഎൻജിനീയറിങ്പൊ
ലളജിൽനിന്്്ബിലെക്പനെി
യമാധവിക്്്ട്്ിയ്വണറ്്ഡ്
ഇത്്്യഇൻഷവ്റൻസ്കമ്്നി
യിൽഅഡമ്ിനിസപ്പ്െറ്്ീവ്ഓ
െിസറായിരിപക്്യാണ് സി
വിൽ സർവീസ് പാസായത.്
ഐപിഎസ്കാരനായ ഭർ
ത്്ാവ്ആർ.ക്ഷണ്രാജ്തമി
ഴന്ാട്പദവപ്ക്ട്്യിൽഎഎ
സപ്ിയാണ.്

മണിതുുകുുാെി

ഇന്്തത്്ചോദയ്ം
ദിനോസറുകളംുപലുുികളംുതമുുിൽ
എണതുുങുുിലംുബനുുമുനടു?ു

ഉത്്രംഅയചക്്ണ്്
വാട്്്സ്ആപ്നമ്്ർ-
73040 41234

കഴിഞുുദിവസണതുുനോദയുതുുിനുശരിയുതുുരം
അയചുുവരിൽനിനു്ുനറുണകുുടുപുുിലുണടതിരണഞുു
ടുതുുവിജയി:

അനന്്ക്ഷണ്ൻ
ക്്ാസ്7

ബര്ഹ്്ാനചദ്്ദയം
യപ്ി സക്്ൾകാലടി

ചോദയ്ം
ഇതായിര്ന്്്
ദിനോസറുകൾ
ഉറങുുാറുനടു?ു

ഉതുുരം:
കണടുുതുുിയനോസിലുകൾപരി

നോധിചുുതിൽനിനു്ുമനസുുിലാവുനുു
തുദിനോസറുകൾപകുുികണെനപുു

ണലചുരുണുുുകുടിയാണുഉറങുുുനുുതു
എനുുാണ.ു

ലതാെിയിലെവിസമ്യം
റീനാവർഗീസ്

കുഞ്്ാപ്്്കട്്ിെിനട്പത്്ക്്്നീങ്്ിയപപ്്ഴാ
ണ്ആകാഴെ്കണ്്ത.്

പോമയ്്ദിപോസറില്്്വകത്്ണ്്യിൽഒര്പല്്ി.
പല്്ിതെയ്യർത്്ിഎപത്ാ്ശബ്്ംപ്റലപ്്ട്വിക്്്
ന്്്ണ്്്.പോമയ്്യം്പതിഞ്്സവ്രത്്ിൽഎപത്്പറ
യ്ന്്്ണ്്്.
മ്മ്്്ഒര്സിനിമയിൽക്്ണ്്പപ്്ൾദിപോസറ്കള്

ലെശബ്്ംപപെിലപ്്ട്ത്്്ന്്തായിര്ന്്്.എന്്ാൽഇത്
വളലരമ്ദ്വായസവ്രം.സതയ്ത്്ിൽക്ഞ്്ാപ്്്വിന്
പാവംപോന്്ി.
പല്്ിയം്പോമയ്്യം്എപത്്പറയ്ന്്്ണ്്്.പല്്ിക്

പറക്്ാെമായിമ്റിയിലെക്െിപയറ്്ക്്ാരനാണ.്ബി
സക്്്പറ്് മറ്്് പബക്്റി പെഹാരങ്്പോ മ്റിയിൽ
ലൊണ്്്വന്്്തിന്്്പപ്്ൾ,എവിലെനിപന്്അവൻ
പപ്തയ്ക്്ലപ്്ടം്.അങ്്ലനഒര്സൗഹ്ദംപപണ്്യ്ണ്്്.
പെട്്നാലണങ്്ിൽപല്്ിപയയം്പറ്്പയയം്ഭയങ്്ര

പപെിയാണ.്മ്റിയിൽഎവിലെലയങ്്ിലം്കണ്്ാൽബ
ഹളംവച്്്പപ്ശന്മാക്്്ം.പിലന്്അമ്്വന്്്ഇവറ്്ലയ
ഓെിക്്ണം.
ക്ഞ്്ാപ്്്വില്്്പോകംതലന്്പപ്ാണികൾമ്ത

ൽപല്്ിയം്പഴ്താരയം്വലരയ്ളളവയ്മായ്ള്്സ
ഹവാസമാണ.്
എത്്ായാലം്പോമയ്്യം്പല്്ിയം്തമ്്ില്ള്്സംസാരത്്ിൽക്ഞ്്ാപ്്്പകൾവിക്്ാരനായിഅട്ത്്്ക്െി.
"എെലെക്്ാ....'
ആപോലപലട്്ന്്്വിളിച്്പോലെ.പേ!അതാര?്
ക്ഞ്്ാപ്്്സ്ക്്ിച്്്പോക്്ി.പോമയ്്ഒര്കള്്പോട്്ം.
പോമയ്്യാപോവിളിച്്ത?്

പോമയ്്വകലയട്ത്്്തെയക്്്ിലട്്ര്തട്്്.എന്്ിലട്്ര്െിരി.
വദവപമ!ദിപോസറ്കൾസംസാരിക്്്പോ?അതം്പച്്മെയാളത്്ിൽ?
ഇതിനിലെപല്്ിയം്നാക്്്പ്റത്്ിട്്്കളിയാക്്്ന്്മട്്ിൽഎപത്്പറഞ്്്.
ക്ഞ്്ാപ്്്വിന്ഹരംകയറി.സംഗതിവിൊരിച്്പോലെയല്്.നല്്കമ്്നി.
പലക്്ഒര്പപ്ശന്ം,പല്്ിയം്ദിപോസറം്തമ്്ിൽപറയ്ന്്

ഭാഷമന്ഷയ്ർക്്്മനസ്്ിൊവില്്.
പോമയ്്യ്ലെ വകയിൽ പോണ്്ിലക്്ണ്്് ക്

ഞ്്ാപ്്്പറഞ്്്:
പോമയ്്പെട്്ാ,എലന്്ക്്്ലെനിങ്്ലെകമ്്നി

യിൽപെർക്്്.
ഇവലനക്്്ലെക്ട്്ാമലല്,്എന്്മട്്ിൽദി
പോസർപല്്ിപോട്എപത്്പറഞ്്്.പല്്ി
രണ്്്തവണനാവ്പ്റത്്ിട്്്ആംഗയ്ം
കാണിച്്്.നമ്്ൾതംസപ്്്കാണിക്്്
ന്്പോലെ.

പോമയ്്വകനീട്്ിക്ഞ്്ാ
പ്്്വില്്്പ്റത്്്തട്്ി.

നിലന്്ക്ട്്ത്്ിലെട്
ത്്ിരിക്്്ന്്് എന്്്
പറയം്പപാലെ.
ക്ഞ്്ാപ്്്ഇപത്യം്

പനരംമനസ്്ിൽവച്്ിര്ന്്
പോദയ്ംപ്റത്്ിട്്്:
"അല്് പോമയ്് പെട്്ാ,നി
ങ്്ലളങ്്ലന ഇവിലെ വ
ന്്്ലപട്്്?"

അലോര്കഥയാ
ലണന്്് പറഞ്്്
പോമയ്് ലെളി
ഞ്്ിര്ന്്്. പല്്ി
യം് നാവ് പ്റ
ത്്ിട്്് കഥ പകൾ
ക്്ാനിര്ന്്്.
(പോമയ്്യ്ലെ
കഥനാലള)

ടോമയ്്
എങ്്നെ

വന്്്?
ടോമയ്്

എങ്്നെ
വന്്്?

കൊച്്ിയക്െ സവ്ന്്ം 
മാധവിക്്്ട്്ി

പരിഷക്ാരത്്ിന്പിന്്ാലെപപാക്ന്്തിനിലെ,ന
മ്്ൾഅവഗണിച്്ഒര്ഇെക്്റിയാണ്മണിത്്

ക്്ാളിച്്ീരഎന്്മ്ളക്തക്്ാളി.
പാതപോരങ്്ളിൽ കാട് പോലെ നിൽക്്്ന്്ഈ  

ലെറ്സസയ്ംപോഷകസമ്ദ്്മാണ.്വഴ്തനവർഗത്്ി
ൽലപ്്ട്ന്്മണിത്്ക്്ാളിസമ്െംആയ്ർപവദത്്ിലം്
പപ്ക്തിെികിൽസയിലം്സിദ്്വവദയ്ത്്ിലം്ഔഷധ
മായിഉപപോഗിച്്്വര്ന്്്.സിദ്്വവദയ്ത്്ിൽകയ്ാൻ
സർപവ്ണങ്്ൾകരിയ്ന്്തിനം്കയ്ാൻസർമ്ഴകൾഅ
െിയിച്്്കളയ്ന്്തിനം്ഇത്പപോഗിക്്ാറ്ണ്്്.
ധാരാളംശാഖകപോട്ക്െിനാെെിപോളംഉയരത്്ി

ൽവലരവളരം്.ഇത്രണ്്്തരമ്ണ്്്.പഴ്ക്്്പപ്്ൾനീ
െകെർന്്കറ്പ്്്നിറമ്ള്്തം്ച്വപ്്്നിറമ്ള്്തം്.െ

വർപ്്്കെർന്്മധ്ര
മ്ള്്പഴ്ത്്കായക്ൾ
ഭക്്്യപോഗയ്മാണ.് വായി
ലം്വയറ്്ില്മ്ണ്്ാക്ന്്അ
ൾസറിന്വകകണ്്ഔഷധമാ
ണീസസയ്ം.ശരീരത്്ിലെമ്ഴകൾഉ
ന്്്െനംലെയ്്ാൻഇത്ഭക്്ണപക്മത്്ി
ൽഉൾലപ്്ട്ത്്ിയാൽമതി.മഞ്്പ്്ിത്്ം,ക
രൾപോഗങ്്ൾ,വാതപോഗ
ങ്്ൾ,െർമപോഗങ്്
ൾ, പനപത് പോഗ
ങ്്ൾ എന്്ിവ
യക്്്്ം പപ്തി
വിധിയാണ് മ
ണിത്്ക്്ാളി
എന്്്പറയലപ്്ട്
ന്്്.
മണിത്്ക്്ാളിഇെ

കളം് കായക്ളം് വിവിധ
രീതികളിൽപാെകംലെയത്്
കഴിക്്ാം.കായക്ള്പപോഗിച്്്ര്
െികരമായകറികളം്എണ്്യിൽവറ്
ത്്്വറ്്ല്മ്ണ്്ാക്്ാം.ഇെകൾെീരലയ
പപ്്ലെ പാകം ലെയത്് ഉപപയാഗി
ക്്ാം.
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